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1. KOHALIKU OMAVALITSUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED 

Selleks, et paremini mõista kohalike omavalitsuste ühinemist antakse lühiülevaade kohaliku 
omavalitsuse üksuse mõiste õiguslikest alustest vastavalt Siseministeeriumi kodulehel 
(www.siseministeerium.ee , viimati vaadatud 31.08.2010) toodud kokkuvõtvale 
informatsioonile ning Riigi Teatajas avalikustatud õigusaktidele.  

Kohaliku omavalitsuse põhiseaduslik garantii vastavalt Eesti Vabariigi põhiseadusele :
 § 154. Kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud 

omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisvalt. Kohalikule omavalitsusele 
võib panna kohustusi ainult seaduse alusel või kokkuleppel kohaliku omavalitsusega. 
Seadusega kohalikule omavalitsusele pandud riiklike kohustustega seotud kulud 
kaetakse riigieelarvest. 

 § 155. Kohaliku omavalitsuse üksused on vallad ja linnad. Muid kohaliku omavalitsuse 
üksusi võib moodustada seaduses sätestatud alustel ja korras. 

 § 156. Kohaliku omavalitsuse esinduskogu on volikogu, kes valitakse vabadel 
valimistel neljaks aastaks. Seadusega võib volikogu volituste perioodi lühendada 
seoses kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise või jagunemisega või volikogu 
tegutsemisvõimetusega. Valimised on üldised, ühetaolised ja otsesed. Hääletamine 
on salajane. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel on seaduses ettenähtud 
tingimustel hääleõiguslikud selle omavalitsuse maa-alal püsivalt elavad isikud, kes on 
vähemalt kaheksateist aastat vanad.    

 § 157. Kohalikul omavalitsusel on iseseisev eelarve, mille kujundamise alused ja korra 
sätestab seadus. Kohalikul omavalitsusel on seaduse alusel õigus kehtestada ja 
koguda makse ning panna peale koormisi.  

 § 158. Kohaliku omavalitsuse üksuste piire ei tohi muuta vastavate omavalitsuste 
arvamust ära kuulamata. 

 § 159. Kohalikel omavalitsustel on õigus moodustada teiste kohalike omavalitsustega 
liite ja ühisasutusi.  

 § 160. Kohalike omavalitsuste korralduse ja järelevalve nende tegevuse üle sätestab 
seadus.  

Lisaks põhiseaduslikule garantiile reguleerivad kohalike omavalitsuste toimimist ja tööd 
järgmised kohaliku omavalitsuse korralduse alusaktid: 

 Euroopa kohaliku omavalitsuse harta (Eesti ühines 28.09.1994). Harta sätestab 
ühtsed aluspõhimõtted kohaliku omavalitsuse vabaduste ja autonoomia kaitseks. 
Eesti Vabariik on kohustatud harta kui rahvusvahelise lepingu põhimõtteid järgima; 
need leiavad väljundi Eesti Vabariigi põhiseaduses ja kohalikku omavalitsust 
korraldavates õigusaktides. 

 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus (vastu võetud 02.06.1993) määrab 
kindlaks kohaliku omavalitsuse ülesanded, vastutuse ja korralduse ning 
omavalitsusüksuste suhted omavahel ja riigiorganitega. Lisaks sätestab kohalike 
omavalitsuste osalemise majandustegevuses, omavalitsusüksuste maa-alal ja 
koosseisus olevate üksuste moodustamise (linnaosa, osavald), linna- või vallavolikogu 
üldise struktuuri jne. 
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 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus  (vastu võetud 22.02.1995) sätestab Eesti 
territooriumi haldusjaotuse, haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning 
haldusüksuste piiride ja nimede muutmise alused ja korra. 

 Riigieelarve seadus (vastu võetud 9.06.1999) sätestab riigieelarve koostamise, 
vastuvõtmise ja täitmise korra, samuti riigieelarvest tehtavad sihtotstarbelised ja 
tasandusfondi eraldised kohalike omavalitsuste eelarvetesse. 

 Valla- ja linnaeelarve seadus (vastu võetud 16.06.1993) sätestab valla- ja 
linnaeelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra.  

 Kohalike maksude seadus (vastu võetud 21.09.1994) sätestab kohalikud maksud, 
kohalike maksude kehtestamise korra ja nendele esitatavad nõuded.  

 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus (vastu võetud 27.03.2002) määrab 
volikogu liikmete arvu, valimisringkondade- ja jaoskondade moodustamise, valijate 
arvestuse, kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise ning 
hääletamise korra jne. Seaduse kohaselt saavad kohalikud omavalitsused valimiste 
kulude katteks eraldisi ka riigieelarvest. 

 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus (vastu võetud 
28.06.2004) määrab kohalike omavalitsuse üksuste ühinemise põhimõtted, millega 
kaasneb kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse ja edukate 
projektitaotluste koostamise suutlikkuse tõus, kohaliku omavalitsuse üksuste poolt 
tema territooriumil pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi 
paranemine ning kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõime arenemine.   

 Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus  (vastu võetud 06.11.2002) määrab 
maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste liidu ja üleriigilise kohaliku omavalitsuse 
üksuste liidu asutamise ja tegevuse erisused, võrreldes mittetulundusühingute 
seadusega. 

 Avaliku teenistuse seadus (vastu võetud 15.02.1995) määrab riigiteenistujate 
teenistusse võtmise korra, õigused ja kohustused. Seadus reguleerib ametnike 
atesteerimist, edutamist, distsiplinaarvastutuse määramist, teenistusest vabastamist, 
ametnike reservi jne.  

Kohaliku omavalitsuse funktsioonid (allikas: www.siseministeerium.ee)  
Kuna kohaliku omavalitsuse olemuslikuks ülesandeks on kogukonna elu juhtimine, siis 
kohaliku omavalitsuse funktsioonid on oma iseloomult kogukondlikud funktsioonid. 
Kaasaegse demokraatliku riigikorralduse nurgakiviks on subsidiaarsusprintsiip, mis tähendab, 
et funktsioone tuleb täita eelistatumalt elanikule kõige lähemal asuval avaliku halduse 
tasandil. Funktsioonide delegeerimine subsidiaarsusprintsiibi alusel toob pidevalt kaasa 
kohalike omavalitsuste vastutuse suurenemist ja rolli tähtsustumist avalike teenuste 
osutamisel. 

Kohalikule omavalitsusele funktsioonide andmisel tuleb lähtuda põhiseadusest, mis lubab 
kohalikele omavalitsustele ülesandeid anda ainult seaduse või lepingutega. Kohaliku 
omavalitsuse korralduse seaduse § 6 toob ära kohaliku omavalitsuse vastutusvaldkonnad, 
milleks on haridus, kultuur ja sport, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, kommunaalmajandus, 
infrastruktuuri korrashoid, jäätmemajandus, planeerimistegevus jt.  

Haridus
Kohalik omavalitsus vastutab alg-, põhi- ja keskkooli ülalpidamise eest, kattes 
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eelpoolnimetatud asutuste tegevuskulud (hoonete remont, inventari ning õpikute soetamine 
jm).  Alg-, põhi- ja keskkool on kohaliku omavalitsuse poolt hallatavad asutused. Paralleelselt 
munitsipaalkoolidega esineb veel riigi poolt hallatavaid koole (mõned eriala-, huvi- ja 
keskkoolid), mille tegevuskulud kaetakse üldjuhul Haridusministeeriumi poolt. 
Munitsipaalkoolide pedagoogide palgad makstakse kohaliku omavalitsuse eelarvest, 
vastavad vahendid eraldatakse kohalikele omavalitsusüksustele riigieelarvest. Vastavalt Eesti 
seadusandlusele peavad kohalikud omavalitsused korraldama õpilastranspordi. 

Kultuur ja sport
Kohalik omavalitsus vastutab kohaliku omavalitsuse omanduses olevate raamatukogude, 
kultuurimajade, muuseumide, spordirajatiste ning muude valdkonna asutuste ülalpidamise 
eest.  Enamus kultuuriasutusi on munitsipaalomandis, kuid esineb ka riiklikult tähtsaid 
kultuuriasutusi (kesk- ning maakondlikud muuseumid jt), mida hallatakse riigi poolt. Kohalik 
omavalitsus teostab järelvalvet tema territooriumil asuvate mälestiste üle ning vastutab 
muinsuskaitse nõuete täitmise eest. Spordi valdkonnas korraldab ja finantseerib kohalik 
omavalitsus oma territooriumil läbi viidavaid spordiüritusi. 

Tervishoid
Üldiselt rahastatakse tervishoidu Riigi Haigekassa süsteemist, millel on oma eelarve. Kohalik 
omavalitsus vastutab esmatasandi tervishoiuteenuste osutamise eest (valla- ja linnaarsti 
töötasu, velskripunktide ülalpidamise kulud) ning korraldab tema territooriumil asuvate 
tervishoiuasutuste nagu haiglad ja kliinikud ülalpidamist. Kuna suurte haiglate ülalpidamine 
käib kohalikele omavalitsustele üle jõu, siis on levinud, et haiglate haldamiseks asutatakse 
mitme kohaliku omavalitsuse üksuse peale ühine asutus (üldjuhul sihtasutusena). Kohaliku 
omavalitsuse ülesanne on  korraldada ravikindlustusega hõlmamata inimeste ravi ja 
kompenseerida nende ravikulud. 

Sotsiaalhoolekanne
Sotsiaalhoolekande valdkonnas on kohalike omavalitsuste vastutusel sotsiaalabi ja vanurite, 
puuetega inimeste ning teiste abivajajate hoolekande (sh avahoolduse) korraldamine ning 
vanadekodude, turvakodude ja teiste sotsiaalhoolekande asutuste ülalpidamise 
korraldamine. Kohaliku omavalitsuse kanda on antud toimetulekutoetuste maksmine valla- 
või linnaeelarvesse riigieelarvest laekunud vahenditest. Lisaks määrab ja maksab kohalik 
omavalitsus teisi sotsiaaltoetusi, korraldab vältimatu abi andmist ning sotsiaalteenuseid 
vastavalt haldusterritooriumi elanikkonna vajadusele. Kohaliku omavalitsuse ülesannete 
hulka kuulub ka eestkosteasutuse töö korraldamine. 

Kommunaalteenused ja infrastruktuuri korrashoid
Kohalik omavalitsus vastutab elamu- ja kommunaalmajanduse korraldamise ning vastavate 
teenuste (vesi, küte, kanalisatsioon jt) osutamise eest. Kohaliku omavalitsuse vastutusalasse 
kuulub ühistranspordi korraldamine ning teede ja tänavate korrashoid. Valdkonnas on 
levinud teenuste osutamise üleandmine era- ja kolmandale sektorile. Paljud 
omavalitsusüksused on ise asutanud kommunaalteenuseid osutavaid ettevõtteid. Suurem 
osa kommunaalteenuste osutamisega seotud kulutustest kaetakse maksete või 
teenustasude vormis. 
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Keskkonnakaitse ja jäätmemajandus
Kohalik omavalitsus vastutab looduskasutuse, loodusressursside (maa, mets ja veekogud) 
kasutamise ja jäätmemajanduse korraldamise eest. 

Planeerimis- ja ehitustegevus
Vastavalt planeerimis- ja ehitusseadusele on kohalikel omavalitsustel kohustuslik koostada 
üld- ning detailplaneering ning anda välja ehituslubasid ja teostada ehitusjärelvalvet. Samuti 
peavad kohalikud omavalitsused osalema koostöös maakonna planeeringu koostamisel. 

Korrakaitse ja päästeteenistus
Antud valdkonnas jagavad riik ja kohalik omavalitsus vastutust, kuigi korrakaitse, 
päästeteenistus, tuletõrje ja riigikaitse on keskvalitsuse funktsioonid. Mõned 
omavalitsusüksused on vabatahtlikult võtnud enda kanda vastavate riigiasutuste osalise 
finantseerimise. Kohalike omavalitsuste vastutada on avaliku korra järelvalve ning 
kodanikukaitse korraldamine. 

Muud riigifunktsioonid
Kohalikud omavalitsused vastutavad omandi- ja maareformi läbiviimise eest. Samuti 
koguvad kohalikud omavalitsused andmeid riigiregistrite jaoks.  

Kohalikel omavalitsustel on lubatud teenuste osutamiseks asutada asutusi, olla teenuste 
osutamiseks asutatud äriühingu aktsionäriks või osanikuks ning sihtasutuse või 
mittetulundusühingu liikmeks. Vajadusel tarbivad ühe omavalitsusüksuse elanikud teistes 
omavalitsusüksustes pakutavaid teenused (koolid, vanadekodud jm), mille eest tasub 
omavalitsusüksus, mille elanikuna on teenust kasutav kodanik registreeritud. 

Kohaliku omavalitsuse ülesanded erinevate õigusaktide lõikes on ära toodud 
Siseministeeriumi veebilehel.  
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2. KOHALIKE OMAVALITSUSTE ÜHINEMISE ÕIGUSLIKUD ALUSED 

Kohalike omavalitsuste vabatahtliku ühinemise suunised on ajapikku mõnevõrra muutunud 
ning 2010. a. seisuga reguleerivad kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlikku 
ühinemist/liitumist järgmised õigusaktid: 

 Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus. 
 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus. 
 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. 
 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus. 
 Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a. määrus nr 313 „Kohaliku omavalitsuse üksuste 

loetelu ühinemispiirkondade kaupa”. 
 Vabariigi Valitsuse 13.detsembri 2004.a. määrus nr 351 „Kohaliku omavalitsuse 

üksusele ühinemistoetuse eraldamise ning ülekandmise tingimused ja kord”. 

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise tulemusel vormistatakse haldusterritoriaalselt 
toimiv elukorraldus, kuna ühinemisele on eelnenud pikad läbirääkimiste voorud ja ollakse 
teinud juba pikaajalist koostööd erinevates valdkondades. Ühinemise tagajärjel jätkub 
suurema piirkonna terviklik arendamine ning kasvavad omavalitsuse eelarvemahud, mis 
võimaldavad initsieerida senisest suuremaid projekte ning samuti kaasata Euroopa Liidust 
kaasfinantseeringuid suurematele projektidele. Üldises plaanis kasvab omavalitsuse 
haldussuutlikkus, mis on tingitud ametnike paremast spetsialiseerumisest. Tõuseb avalike 
teenuse kvaliteet. 

Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus  – sätestab Eesti territooriumi haldusjaotuse, 
haldusterritoriaalse korralduse muutmise ning haldusüksuste piiride ja nimede muutmise 
korra ja alused.  

Jagunemine haldusüksusteks 
Haldusterritoriaalne korraldus on Eesti territooriumi jagunemine haldusüksusteks. 
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise valdade ja linnade osas, samuti valla või linna 
piiride ja nime muutmise algatab Vabariigi Valitsus või asjaomane volikogu. 
Haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisel võetakse aluseks kohaliku 
omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 5 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsuse 
poolt kehtestatud kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu ühinemispiirkondade kaupa. 

Muutustega kaasnevate kulude katmine 
Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse ning haldusüksuse piiride ja 
nime muutmisega kaasnevad kulud kaetakse riigieelarvest kooskõlas riigieelarve seaduse § 
30 lõike 3 alusel kehtestatud korraga selleks ettenähtud vahenditest Vabariigi Valitsuse 
määratud ulatuses ja korras, välja arvatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise puhul, 
millega seotud kulude katteks eraldatakse riigieelarvest toetust kohaliku omavalitsuse 
üksuste ühinemise soodustamise seaduse alusel. 

Maavanemale esitatakse seoses halduskorralduse muutmisega 
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisel esitab asjaomane volikogu maavanemale: 

 volikogu otsuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemise kohta; 
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 valimisringkondade ja -jaoskondade, samuti valimiskomisjonide ja 
jaoskonnakomisjonide moodustamist ning volikogu liikmete arvu käsitlevad samased 
otsused; 

 volikogu kinnitatud andmed valla- või linnaelanike arvamuse väljaselgitamise kohta; 
 tehtud uuringute tulemused; 
 asjaomasele volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited; 
 otsuse ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta ning ühinemislepingu koos 

lisadega kümne päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist. 

Ühinemisleping
 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise korral korraldavad ühinevate kohaliku 

omavalitsuse üksuste volikogud ühinemislepingu koostamise, kus sätestatakse: 
o omavalitsusüksuse nimi, staatus ja sümboolika kasutamine; 
o haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate põhimääruste ja 

teiste õigusaktide muutmine; 
o õigusaktide kehtivus (kuni uute õigusaktide kehtestamiseni kehtivad senised 

õigusaktid edasi sellel territooriumil, kus nad olid kehtestatud); 
o arengukavade kehtivus; 
o ametiasutuste ja nende hallatavate asutuste struktuuride ja töötajatega 

seotud küsimused; 
o haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasnevate võimalike 

organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi 
käsitlevate küsimuste lahendamine; 

o ühinemislepingu kehtivuse tähtaeg; 
o muud vajalikuks peetavad küsimused.  

 Ühinemislepingule lisatakse: 
o seletuskiri, milles peab olema märgitud haldusterritoriaalse korralduse 

muutmise vajaduse põhjendus, territooriumi suurus (pindala) ja alaliste 
elanike arv; 

o haldusterritoriaalse korralduse muutmise otsustanud valdade või linnade 
majandusaasta auditeeritud aruanded; 

o ühineva omavalitsusüksuse kaart mõõtkavas 1:50 000, kuhu on märgitud 
ühinemist taotlevate omavalitsusüksuste senised piirid ja uue ühinenud 
omavalitsusüksuse piir. Kui omavalitsusüksused ei ühine tervikuna või 
kaasneb ühinemisega mõne omavalitsusüksuse territooriumiosa ühinemine, 
siis lisatakse kaardile piirikirjeldus koos piirikoordinaatide äratoomisega selle 
piirilõigu kohta, mis ei kattu omavalitsusüksuse seniste piiridega.  

 Kui omavalitsusüksus kavatseb kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise 
soodustamise seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud ühinemistoetust kasutada 
investeeringute finantseerimiseks, tuleb ühinemislepingule lisada haldusterritoriaalse 
korralduse muutmisega kaasnevate investeeringute tegemise vajaduse põhjendus ja 
eelarve.  

 Ühinemisleping ja selle lisad pannakse avalikkusele tutvumiseks välja, tagades 
avalikkusele nimetatud dokumentidega tutvumise võimaluse ning määrates 
ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaja, mis ei või olla lühem kui kolm nädalat 
väljapaneku algusest arvates.  
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 Ühinemislepingule lisatakse volikogule esitatud ettepanekud ja vastuväited ning 
õiend, milles näidatakse nende saabumise kuupäev, esitaja ja volikogus läbivaatamise 
tulemus.  

 Ühinemisleping ja selle lisad kinnitatakse asjaomase volikogu otsusega. Kui 
haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneb mõne haldusüksuse piiride 
muutmine, kinnitab ühinemislepingu ja selle lisad ka selle valla või linna volikogu, 
mille piire muudetakse. Kui selle valla või linna volikogu, mille piire muudetakse, ei 
kinnita ühinemislepingut, lõpetatakse menetlus valla või linna piiride muutmise osas.  

 Pärast ühinemislepingu kinnitamist volikogude poolt avalikustatakse see koos 
lisadega valla või linna veebilehel. Ühinemisleping avaldatakse Riigi Teatajas.  

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus – seaduse eesmärk on 
soodustada kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist ja territooriumi haldusjaotuse 
korrastumist, millega kaasneb kohaliku omavalitsuse üksuste haldussuutlikkuse ja edukate 
projektitaotluste koostamise suutlikkuse tõus, kohaliku omavalitsuse üksuste poolt tema 
territooriumil pakutavate avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi paranemine ning 
kohaliku omavalitsuse üksuste koostöövõime arenemine. 

Ühinemine ja territooriumiosade üleandmine 
 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise 

soodustamise seaduse tähenduses on uue haldusüksuse moodustamine kahe või 
enama senise haldusüksuse baasil või ühe haldusüksuse suurenemine kahe või 
enama haldusüksuse liitumise tulemusena. 

 Territooriumiosa üleandmine Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise 
soodustamise seaduse tähenduses on ühinemisest osavõtva kohaliku omavalitsuse 
üksusega piirneva omavalitsuse üksuse territooriumiosa arvamine ühinemisest 
osavõtva kohaliku omavalitsuse üksuse koosseisu. 

Avalike teenuste kättesaadavuse tagamina 
 Ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksus peab tagama valla 

või linna elanikele avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi vähemalt samal 
tasemel, mis oli enne omavalitsusüksuste ühinemist.  

 Avalike teenuste osutamist korraldatakse kõikides asustusüksustes, kus enne 
ühinemist paiknesid valla- või linnavalitsused. 

Vabariigi Valitsus on kehtestanud kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu 
ühinemispiirkondade kaupa, mis on aluseks omavalitsuste ühinemisele. Asjaomaste kohaliku 
omavalitsuse üksuste põhjendatud taotluse alusel ja regionaalministri ettepanekul võib 
Vabariigi Valitsus teha muudatusi ühinemispiirkondade nimistus.  

Riigipoolsed toetused ühinejatele 
Riigieelarvest eraldatakse ühinemise tulemusel moodustunud kohaliku omavalitsuse 
üksusele ühinemistoetust. Ühinemistoetus arvutatakse iga ühinenud omavalitsusüksuse 
kohta eraldi arvestusega 625 krooni ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse elaniku kohta 
ning see ei või olla väiksem kui 2 miljonit ja suurem kui 4 miljonit krooni ühineva kohaliku 
omavalitsuse üksuse kohta. Ühinemise käigus moodustuvale kohaliku omavalitsuse üksusele 
territooriumiosa üleandmisel eraldatakse ühinevale kohaliku omavalitsuse üksusele 
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riigieelarvest toetust 625 krooni üleantava territooriumiosa elaniku kohta. Ühinemise käigus 
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetuse maksmisel summeeritakse 
iga ühinenud omavalitsusüksuse või üleantud territooriumiosa kohta eraldi arvutatud 
ühinemistoetus.  

Valga ühinemispiirkonna puhul kujuneks eeldatavalt ühinemistoetus järgnevalt: Valga linn 
4 miljonit, Hummuli vald 2 miljonit, Karula vald 2 miljonit, Taheva vald 2 miljonit, Tõlliste 
vald 2 miljonit, Õru vald 2 miljonit krooni, moodustades kokku 14 miljonit krooni. 

Ühinemistoetust võib kasutada järgmisteks toiminguteks: 
 ühinemisega seotud uuringute, analüüside ja konsultatsioonide teostamine; 
 valla või linna elanike arvamuse väljaselgitamine; 
 omavalitsusüksuse nime ja staatuse muutmisega seotud toimingud; 
 omavalitsusüksuse ametiasutuste ja ametiasutuste hallatavate asutuste 

ümberkorraldamine, sealhulgas seadustes ettenähtud hüvitiste maksmine; 
 Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 4 lõikes 2 

nimetatud avalike teenuste osutamisega seonduvate kulude katmine;  
 arengukavas ettenähtud või ühinemislepingus kokkulepitud investeeringute 

finantseerimine; 
 ühinemislepingus kokkulepitud laenulepingust või muudest kohustuste liikidest 

tulenevate rahaliste kohustuste tasumine; 
 Euroopa Liidu struktuurifondide projektide kaasfinantseerimine.  

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus – määrab kindlaks kohaliku omavalitsuse 
ülesanded, vastutuse ja korralduse ning omavalitsusüksuste suhted omavahel ja 
riigiorganitega.  

Omavalitsuse ühinemise korral tuleb lähtuda Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, 
mis sätestab volikogu liikmete volitustega seonduvat. Seniste volikogu liikmete volitused 
lõppevad ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu liikmete 
volituste algamisega. 

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus – sätestab põhialused kohaliku 
omavalitsuse üksuse volikogu valimiseks. Volikogu liikmete valimised on vabad, üldised, 
ühetaolised ja otsesed. Hääletamine on salajane ja igal valijal on üks hääl. Valimistulemused 
tehakse kindlaks proportsionaalsuse põhimõtte alusel. Volikogu valitakse neljaks aastaks 
ning volikogu valimispäev on valimisaasta oktoobrikuu kolmas pühapäev.  

Ühinemisvalimised 
 Uue kohaliku omavalitsuse üksuse tekkimisel kohalike omavalitsuste üksuste 

ühinemise tõttu korraldatakse moodustuva kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu 
valimised Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-s 2 ettenähtud ajal.  

 Kui asjaomased kohaliku omavalitsuse üksused ühinevad korraliste valimiste vahelisel 
perioodil, korraldatakse ühinemisel moodustuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse 
volikogu valimised enne Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-s 2 
ettenähtud aega.  
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 Ühinemisel moodustuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimisi ei 
korraldata korraliste valimiste vahelisel perioodil, kui Vabariigi Valitsuse määrus 
haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta jõustub vähem kui üks aasta enne §-s 
2 ettenähtud valimispäeva.  

 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-s 2 lõikes 2 nimetatud juhul 
kuulutab uue kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimised välja maavanem oma 
korraldusega kooskõlastatult Vabariigi Valimiskomisjoniga kümne päeva jooksul, 
arvates Vabariigi Valitsuse määruse haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta 
jõustumisest. Valimised ei toimu varem kui 90. päeval pärast valimiste 
väljakuulutamist. Valimiste päev on pühapäev.  

Valimisringkonnad 
Volikogu moodustab valla või linna territooriumil ühe valimisringkonna. Mitu 
valimisringkonda võib moodustada viimase kahe valimisperioodi jooksul ühinemise ning 
jagunemise teel tekkinud kohaliku omavalitsuse üksuses või ühinemise tulemusel 
moodustuvas kohaliku omavalitsuse üksuses. 

Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004.a. määrus nr 313 „Kohaliku omavalitsuse üksuste 
loetelu ühinemispiirkondade kaupa” – vastavalt nimetatud määrusele paiknevad 
ühinemispiirkonna omavalitsused järgmistes ühinemispiirkondades: 1) Helme vald, Hummuli 
vald, Põdrala vald, Tõrva linn; 2) Karula vald, Mõniste vald, Puka vald, Sangaste vald, Taheva 
vald, Tõlliste vald, Õru vald.  

Valga linna ei ole nimetatud üheski perspektiivses ühinemispiirkonnas. Käesolevas uuringus 
käsitletud piirkonna omavalitsuste ühinemise korral tuleb omavalitsuste volikogudel esitada 
vastav avaldus ühinemispiirkonna moodustamiseks vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuste 
ühinemise soodustamise seadusele.  

Vabariigi Valitsuse 13.detsembri 2004.a. määrus nr 351 „Kohaliku omavalitsuse üksusele 
ühinemistoetuse eraldamise ning ülekandmise tingimused ja kord”  – ühinemistoetus 
eraldatakse Vabariigi Valitsuse reservist kooskõlas Vabariigi Valitsuse 16. novembri 1999. a 
määrusega nr 346 «Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamise ja selle kasutamise kord» 
(RT I 1999, 86, 787; 2002, 33, 203), arvestades käesolevas määruses kehtestatud erisusi. 

Ühinemistoetus kantakse ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksusele 
üle järgmiselt: 

 vähemalt 1/4 ühinemistoetusest ühinemise käigus moodustunud kohaliku 
omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise aastal; 

 punkti 1 alusel eraldamata jäänud ühinemistoetuse osa ühinemise käigus 
moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimiste tulemuste 
väljakuulutamise aastale järgneva aasta esimeses kvartalis. 

Ettevalmistavad toimingud 
 Valla- või linnavalitsus esitab ühinemistoetuse eraldamise taotluse koos selgitustega 

eraldatava ühinemistoetuse kasutamise kohta Siseministeeriumile ühe kuu jooksul 
pärast ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu 
valimiste tulemuste väljakuulutamist.  
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 Siseministeerium selgitab vastavalt «Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise 
soodustamise seaduse» § 6 lõikele 4 välja ühinemise käigus moodustunud kohaliku 
omavalitsuse üksuse elanike arvu rahvastikuregistri andmetel.  

 Siseministeerium vaatab taotluse ning lisatud materjali läbi kahe nädala jooksul 
pärast taotluse saamist ning edastab dokumendid koos kaaskirjaga 
Rahandusministeeriumile.  

 Määruse paragrahvi 3 punktis 2 nimetatud ühinemistoetuse osa ülekandmiseks ei 
esita asjaomane valla- või linnavalitsus täiendavat taotlust. Siseministeerium esitab 
nimetatud ühinemistoetuse osa ülekandmiseks vastava taotluse 
Rahandusministeeriumile, kes valmistab ette Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu 
ühinemistoetuse eraldamiseks.  
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3. ÜHINEMISPIIRKONNA AJALUGU JA IDENTITEET 

Valga maakonna kujunemine:
 Valga maakonna jaoks lõigati kolmest maakonnast 17 valda: Viljandimaast seitse, 

Tartumaast neli ja Võrumaast kuus. 
 Territoriaalselt moodustus maakond põhiliselt Tartu-, Viljandi- ja Võrumaale 

kuulunud Helme, Hargla, Karula ja Sangaste kihelkondadest. Valga linn jagati Eesti ja 
Läti vahel pooleks. 

 Maakonna piirid kinnitati 11. veebruaril 1921. 1920. aastatel viidi Valgamaal läbi 
mitmeid haldusterritoriaalseid muudatusi ning maakond kujunes oma praegustes 
piirides enam-vähem välja -- ainult Otepää, Palupera ja osa praegusest Puka vallast 
jäid 1962. aastani Tartumaa alla. 

 Kuni 1939. aasta haldusreformini koosnes Valgamaa üheksateistkümnest vallast, 
milleks olid Helme, Holdre, Hummuli, Jõgeveste, Kaagjärve, Karula, Keeni, Koorküla, 
Laanemetsa, Laatre, Leebiku, Lõve, Paju, Patküla, Sangaste, Taagepera, Taheva ja 
Tõlliste. 

 1939. aasta valdade reformi käigus ühendati paljud väikesed vallad elujõulisematega 
ning valdade arv vähenes üheksateistkümnelt kümnele. Säilisid Helme, Hummuli, 
Kaagjärve, Karula, Kuigatsi, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Vaoküla vallad. 

 Valdade arv ja piirid püsisid 26. septembrini 1950, mil ENSV Ülemnõukogu Presiidium 
likvideeris ajalooliselt väljakujunenud administratiiv-territoriaalne jaotus. Valga 
maakond jagati Valga, Elva, Otepää ja Tõrva rajoonide vahel, Otepää ja Tõrva 
rajoonid likvideeriti 1959. aastal. 

 1960. aastate algupoolel omandas praegune Valga maakond üldjoontes oma tänased 
piirid. 25. veebruaril 1977 koosnes Valga rajoon 11 külanõukogust ja 154 külast. 
Praegu on Valga maakonnas 11 valda, 2 linna, 7 alevikku ja 147 küla.  

Allikas: http://www.valgamaa.ee/index.php?rub=10&srub=43&art=266&map=13.  

Hummuli valla kujunemine 
Esimest korda on Hummuli piirkonda mainitud 1226. aastal Tartu piiskopi ja ordu 
maajagamisaktis (terra Humularia). Hummuli on kandnud ka saksapärast nime Hummelshof, 
vanasti ka Hummel, Hummele. Nimi Hummuli pärineb rootsiajast.  

Hummuli vald kuulus algselt Viljandimaale ja Valgamaa piiridesse sai ta alles 1921. aastal. 
1977.a. ühendati Hummuli asundus, Soe alevik ja osa Ransi külast Hummuli alevikuks ning 
praegu on Hummuli asula samanimelise valla keskus.  

1950. a moodustati Hummuli aleviku, Soe, Ransi ja Kulli külade piirkonnas kolhoos Ühtlus, 
mis tegutses paralleelselt sovhoosiga 1960. aastani.  

Mitteametlikel andmetel asus Hummuli valla territooriumil kuni 1977. aastani 17 küla. 
Toimus külade liitmine, näiteks Järve küla liideti Kulli külaga ja nimeks jäi Kulli küla, sest 
maakonnas oli palju Järve nimelisi külasid. Hummuli alevik moodustati Hummuli, Soe, Ransi 
ja osaliselt Kulli ja Järve küladest. 
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Hummuli sovhoosi baasil moodustati kaks osaühingut - OÜ Valgjärve 1993, OÜ Hummuli 
Agro 1996 (jätkab praegu tegevust). 

Algselt kuulus Hummuli vald Viljandimaale ning Valgamaa piiridesse sai vald alles 1921. a. 
Seega võib väita, et side ajaloolise Mulgimaaga on olemas, teisalt on küsimus, kas see on 
piisav põhjus, et mitte ühineda Valga suunal. Viimased 90 aastat on Hummuli olnud siiski 
Valgamaa osa.  

Karula valla kujunemine 
Halduslik jaotus Karula kihelkonna alal muinasaja lõpul. 
Sellest järeldub, et Karulas ei saa mingit asustuse taandumist viikingiaja lõpul tähendada ja 
pigem on olukord just vastupidine. Nii ei näi olevat Karulas toimunud üldist vana Võrumaad 
tabanud asustuse vähenemist 11. sajandil. Seetõttu ei saa Karula kihelkonda käsitleda vana 
Võrumaa alaga ühtsena. 

Karula kihelkond on ehk enim tuntud oma kauni looduse poolest. Kihelkonnas asuv Karula 
kõrgustiku muudab kogu maastiku liigendatuks. Karula kihelkonnas on väiksele alale kokku 
surutud palju mägesid, järvi ja soid. Valter Langi järgi on kihelkonnad maastikul geograafiliste 
piiridega alad, mida kõrvalkihelkondadest eraldavad asustuskõlbmatud vööndid (Lang 2007, 
274). Karula kihelkond kuulus keskajal Tartu piiskopkonna alla, asudes hiljem vana Võrumaa 
läänepiiril. Praegusel kihelkonnal on piirid põhjast Sangaste, kirdest Urvaste, idast Rõuge, 
lõunast Hargla ja läänest Valga linna ümber olnud Luke kihelkonnaga. Keskajal oli olukord 
teine - Hargla kihelkonna lääneosa oli osa Karula kihelkonnast ja eraldati alles 1694. aastal 
(Merila-Lattik 2005, 46). Hargla kihelkond moodustati varem Karula kihelkonda alla kuulunud 
Koikküla, Lannamõtsa ja Taheva ümbruskonnast ning Mõniste-Saru ümbruskonnast, mis oli 
enne olnud Urvaste kihelkonna lõunapoolne lahustükk (Reimann 2004, 157). 

Vaadeldes keskaegse Karula kihelkonna (joonis 1) looduslikke piire, selgub paljugi huvitavat. 
Idast on sellel Rõuge kihelkonna ja endise Urvaste kihelkonna lahustükiga – praeguse Hargla 
kihelkonna läänepoolse osaga – väga lai geograafiline piir. Selle hulgas on umbes 5 km laiune 
soine asustamata vöönd, välja arvatud Ähijärve juurest Mõnistesse mineva tee ümbrus, kus 
asustamata ala väheneb 2 km. Hargla juures pole endine piir Urvastega enam väga tajutav, 
aga küllap on hilisem ühte kihelkonda kuulumine asustuspilti muutnud. Lõunast on 
keskaegse Karula kihelkonna piiriks Koiva jõgi, mis on selgeks geograafiliseks piiriks. Läänes ei 
ole geograafiline kihelkonnapiir eriti märgatav, aga küllap on hilisem Kaagjärve mõisakeskus 
keskaegset asustuspilti suuresti muutnud. Arvatavasti võis Karula kihelkonna läänepiiri 
määrata etniline piir lätlastega, sest Kaagjärve juures on teada juba Poola revisjoniga 
registreeritud lätlaste külad (Merila-Lattik 2005, 54). Põhjas on kihelkonna piir Urvaste ja 
Sangastega väga halvasti täheldatav ja ainult kohati võib märgata asustamata vööndit. Eriti 
ebaloogiline on piir Iigaste juures, kus palju sobivamaks looduslikuks piiriks oleks olnud 
Väike-Emajõgi, aga tegelik piir läheb üle jõe. 
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Joonis 1. Karula kihelkonna piirid.

Karula kihelkonna alad kuni Koivani kuulusid Sangaste mõisasse (Kenkman 1932, 4). R. 
Kenkmani järgi oli Sangaste Tartu piiskopi lauamõis, kus piiskop viibis suviti; tegemist oli 
toredaima mõisaga piiskopkonnas (1931, 129). Segaseks jääb ainult Karula kihelkonna 
idapoolsete alade kuuluvus keskajal, kuna hilisemal ajal alates 19 sajandist, kuulus see ala 
Vana-Antsla mõisale (Rammo 2003, 9). Enne oli see ala tuntud kui Jaaga mõis, mis tekkis 17. 
sajandi I poolel ja mille omanikud olid Vana-Antsla mõisnikud (Rammo 2003, 4 ja 11). 
Kahjuks jääb ala kuuluvus enne seda segaseks. Kuna Vana- Antsla läänistati juba väga 
varakult (Merila-Lattik 2005, 42), võis see mõis juba keskajal omada Karula kihelkonna 
idapoolseid alasid. Samas järgib Sangaste mõisa lõunapoolne osa üsna täpselt Karula 
kihelkonna piire. Sellest lähtuvalt peaksid ka Karula kihelkonna idaalad olema keskajal 
kuulunud Sangaste mõisa koosseisu. Enn Tarvel on arvanud, et Urvaste kihelkond on pärast 
Muistset Vabadusvõitlust loodud kirikukihelkond ning et Urvaste kirik on ehitatud Antsla 
Uexkülli ja Vaabina Tiesenhauseni ühisel ettevõtmisel ja ühiste kuludega. Kihelkonna 
saksakeelne paralleelnimi on Anzen, mis viitab ühendusele Antsla mõisaga (Tarvel 1969, 
590). Ka oli Urvaste kihelkonnas Uexküllide omandis Saru ja Mõniste ümbrus hilisema Hargla 
kihelkonna idaosas (Reimann 2004, 157), mis oli kogu ülejäänud kihelkonnast lahus. Sellest 
võib oletada, et Vana-Antsla mõisas elanud Uexküllid ühildasid oma maad 13 kihelkonnaga. 
Võib-olla läänistati Uexküllidele Urvaste ümbrus ainult tingimusel, et nad looksid sinna uue 
kirikukihelkonna ja seetõttu hakkasid Vana-Antsla mõisnikud oma valdusi pidama üheks 
Urvaste kihelkonnaga. See kinnitab arvamust, et Karula idaalad olid keskajal Sangaste mõisa 



16 

koosseisus. R. Kenkman järgi selgub Läti Henriku Kroonikast, et esimene Tartu piiskop 
Hermann andis tähtsamatele vasallidele lääniks ühe muistse Eesti kihelkonna (1931, 129). 
Lisades sellele asjaolule teadmise, et Sangaste ja Karula kihelkonna piirides oli keskajal 
Sangaste mõis, tegi R. Kenkman loogilise järelduse, et enne Saksa vallutust oli nende näol 
tegemist ühtse kihelkonnaga. Karula kihelkonna praegune pindala on 300 km2 (Reimann 
2004, 117). Keskaegne kihelkond oli suurem, kuna see hõlmas ka umbes pool Hargla 
kihelkonnast.  

KOKKUVÕTE: 
 pole vana Võrumaa osa; 
 seotud tihedalt Tahevaga (geograafiliselt algselt), Hargla kihelkonna moodustamiseks 

võeti osad alad Karula alt; 
 geograafiliselt piiritletud ja seetõttu ühtne ala; 
 Karula idaalad olid keskajal Sangaste mõisa koosseisus. 

Allikas: uurimustöö “Karula kihelkonna kujunemine”, Pikne Kama. 
http://www.eau.ee/~drenkhan/khy/karula_kihelkonna_lugu.pdf

Taheva valla kujunemine 
Taheva nimi on kaasajal parandatud kirjapilt kohanimele Taiwola, mida 17.sajandi keskel 
tunti Liivimaal kerkinud mõisana ja mis ühendas Gaujena, Taheva, Karula, Antsla ja Otepää 
mõisate ketti. Enne iseseisvate riikide tekkimist oli see piirkond Liivimaa kubermangu eesti ja 
läti keele kokkupuuteala. Kirikukihelkondlik jaotus rahvuste järgi tekkis seal 17.sajandi lõpul. 
Enne Hargla kihelkonna moodustamist kuulusid Taheva ümbruse alad Koivalinna kihelkonda. 
Tsaarivalitsuse ajal kuulus see piirkond Võru kreisi alla. Esimesed kaardimaterjalid Taheva 
vallas eestlaste poolt mõisatelt päriseks ostetud maade kohta pärinevad 1867.aastast. 
Algselt moodustati Hargla kirikumõisast ja Taheva mõisast Taheva vald ning Laanemetsa 
mõisast ja Koikküla mõisast Laanemetsa vald, kuid hiljem liideti need kaks valda üheks 
Taheva vallaks. 

Allikas: http://www.taheva.ee/.  

Tõlliste valla kujunemine 
Eesti Vabariigi iseseisvuse algusaastatel kuulus suurem osa praeguse Tõlliste valla 
territooriumist Tartu maakonna koosseisu v.a. Paju ja Sooru vald, mis jäid Valga maakonna 
alla. Vabariigi valitsuse poolt 06.09.1920 vastu võetud seaduse põhjal läksid aga Tõlliste vald 
ja Laatre vald Tartu maakonnalt üle Valga maakonnale. Enne 1925. aasta 1. jaanuari jäid 
praeguse Tõlliste valla territooriumile pindalaliselt suuremas osas endised Sooru, Paju, 
Tõlliste, Laatre ja Sangaste vallad ning väiksemas ulatuses Kaagjärve vald ja Karula vald. 
Eelpool nimetatud kuupäeval liideti Paju vald Sooru vallaga. 

Järgmise ulatuslikuma valla piiride muutmise tingis 8. aprillil 1938. aastal Riigihoidja poolt 
välja antud dekreet, milles vabariigi presidendi otsuse põhjal võeti ette valdade piiride üldine 
ühekordne korraldamine. Nimetatud seaduse alusel oli lubatud muuta olemasolevate 
valdade piire, liita ning kaotada olemasolevaid valdu ning asutada uusi. Seaduse 
ellurakendamise aluseks sai 1937. aasta 7. aprillil vastu võetud vallaseadus. Vajadus viimase 
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väljatöötamiseks ja ellurakendamiseks oli tingitud sellest, et mõisate järgi kujunenud vallad 
olid paljud ebaloomuliku kujuga ning ei võimaldanud valla normaalset funktsioneerimist .  

Valla piiride määramisel ja muutmisel tuli silmas pidada järgmisi momente: 
1. valla maa-ala pidi olema tervikuna kokkukuuluv; 
2. tervikuna kokkukuuluvat, tihedalt asustatud maa-ala ei tohtinud tükeldada mitme 

valla piiresse; 
3. valla elanike arv pidi olema piisav selleks, et tagada valla areng. 

Väga tähtsaks peeti ka valla keskuse asukoha õiget valikut ning valla piiride kauguse 
arvestamist keskusest. Vabariigi presidendi 07.10.1938 otsusega nr 88 määrati alates 
01.04.1939 Tõlliste vallale uued piirid. Liideti Sooru, Laatre ja Tõlliste vald. Kujunenud Tõlliste 
valla territoorium hõlmas osaliselt ka praeguse Õru valla maid. Osa praeguse Tõlliste valla 
territooriumist kuulus aga Sangaste valla (Tagula) ja Kaagjärve valla koosseisu. 

1954. aastal liideti Tõlliste ja Laatre külanõukogud. 1976-ndal aastal seoses majandite 
liitmisega liideti Laatre sovhoosiga Kalinini-nimeline kolhoos. Seetõttu suurenes ka Tõlliste 
valla territoorium. Juurde tulid Tagula ja Uniküla kant. Sellest ajast alates on valla piirid 
püsinud muutmata kujul. 

11. juulil 1991 aastal Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega kinnitati Tõlliste 
valla omavalitsuslik staatus, millega Tõlliste vald astus taas omavalitsusliku haldusüksuse 
õigustesse. 

Allikas: http://www.tolliste.ee/vald/ueldandmed.  

Valga linna kujunemine 
Valga maakonna moodustamise daatumiks on samuti aasta 1783, kuid maakond koos Valga 
linnaga moodustati tänasele Läti Vabariigi territooriumile. Maakonna 11 kihelkonnast asusid 
ainult Luke ja Härgmäe osaliselt Eesti aladel. Tänase Valgamaa ajalugu algab aastast 1920, 
mil poolitati Valga linn ja naabermaakondade arvelt moodustati Valga maakond. 

Valga tekkis Vana-Liivimaa ühe tähtsama kauba- ja sõjatee äärde, mis ühendas Riiat Tartu 
kaudu Tallinna ja Narvaga. Veeteed mööda pääses Tartust hõlpsasti Pihkvasse ja sealt 
Novgorodi. Valga arengu seisukohalt oli oluline ka asjaolu, et ta paiknes orduaegse Vana-
Liivimaa loomulikus keskkohas. Siin peeti maa- ja linnapäevi, teisi olulisi nõupidamisi. 
Iseäralik on see, et Valga ise nendest osa võtta ei saanud, sest tal puudusid vajalikud 
linnaõigused. Ka polnud Valgas kaitserajatisi võimaliku vaenlase vastu, mille ehitamist ei 
soosinud avatud maastik. Siiski on Valga korduvate hävingute kiuste just soodsa asukoha 
tõttu jälle taastatud.  

1584. aastal sai Valga Poola valitsuse koloniseerimispoliitika toel linnaõigused, olles sellega 
Eesti vanemate linnade hulgas viimane. Kui aga arvestada asula vanust selle esmamainimise 
järgi 1286. aastal Riia linna võlaraamatus, ületab Valga 700 aasta vanusepiiri.  

1783. aastal sai Valga maakonnalinnaks, sest senistest Võnnu ja Riia maakonna osadest 
moodustati kreis. Linna rajati valitsusasutused, laienes ametnikkond. Kuigi 1796. aasta 
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reformide tulemusena magistraadid taastati, jäi Valga maakond püsima. 1849. a. toodi 
Valmierast (Wolmarist) Valka Liivimaa rüütelkonnale alluv köstrite ja 
kihelkonnakooliõpetajate seminar, mille tulemusel suurenes Valga tähtsus piirkonna haridus- 
ja kultuurikeskusena. Valgas töötas seminar kuni 1890. aastani.  

Olulise tõuke linna arengule andis 1889. aastal avatud raudtee. 1896-1902 lisandus veel 
kitsarööpmeline raudtee, mille tulemusena tekkis Valgal ühendus Tallinna, Pärnu, Mõisaküla, 
Viljandi, Paide ja Aluksnega. Liiklusolude paranedes linnamajandus aktiviseerus ja elanikkond 
kasvas. 1897. aasta alguseks oli Valga elanike arv 10 896 elanikku, mis oli Tallinna, Tartu, 
Narva ja Pärnu järel 5. kohal Eestis. Märkimisväärsematest tööstusettevõtetest paiknesid siin 
raudteetöökojad ja linaketrusvabrik. Linnas töötas 11 kooli ja Valgat tunti hariduskeskusena. 
1902. aastal asutati eesti selts “Säde”.  

Valga kireva rahvastikukoostise eestistumise pöördepunktiks sai linnavalitsuse üleminek 
eestlaste kätte 1902. aastal. Eesti ajaloo esimeseks eestlasest linnapeaks valiti J. Märtson, 
kelle ametiaeg oli aastatel 1902-1917.  

Aastad 1917-1918 olid Valgale keerulised ajad. Nõukogude okupatsiooni perioodil asus 
Valgas ka Läti nõukogude valitsus. 1919. aasta 01. veebruaril Valga vabastati. Eesti ja Läti 
piiritüli lahendav rahvusvaheline komisjon jaotas linna kaheks 1. juulil 1920. Valgamaa 
moodustamisega (6.09.1920) sai Valga maakonnakeskuseks.  

1920-30ndate aastate suuremateks tööstusettevõteteks linnas olid Valga õlle- ja 
liköörivabrik, Schein & Bradovski villatööstus, M. Grossi saekoda, elektrijaam, tapamaja ja 
riiklikud raudtee tehased. 1930. aastal tegutses Valgas 48 erinevat tööstusettevõtet ja 344 
kaubanduslikku ettevõtet. 1931. aastal lõi Valga geograafilise paiknemisega seotud 
arengueeldusse tagasilöögi Tartu-Petseri raudtee väljaehitamine, mille tulemusena linnas 
raudteega seotud tööstus hakkas oluliselt vähenema. Ulatuslikud purustused linna 
raudteesõlmele tekitati II maailmasõjas. Kannatada sai ka Valga kesklinn.  

Nõukogude okupatsiooni algusega 1944-ndal aastal riigipiiri tähtsus Valga-Valka vahel 
kaotati. Taastati raudteeliiklussõlm. Lisaks suurele kauba- ja reisijaamale asusid Nõukogude 
perioodil Valgas ka Baltimaade ainus külmvagunite depoo ja Tapa veduridepoo Valga tsehh. 
Raudteega seotud tegevusalad andsid 1980-ndate aastate lõpus tööd enam kui 2500 
inimesele. Lisaks transpordisõlme arengule kujunes Valga-Valkast Lõuna-Eesti ja Põhja-Läti 
mastaabis arvestatav tööstuskeskus. Peamisteks tööstusharudeks olid toiduainetetööstus, 
kergetööstus, puidu- ja mööblitööstus. Valga Teraviljakombinaat oli regioonis tuntud 
jõusöödaga varustaja.  

Eesti taasiseseisvumisega 1991. aastal lakkas olemast Valga koht endises Nõukogude Liidu 
majanduskompleksi tööjaotuses. Piirirežiimi kehtestamine Eesti ja Läti vahel katkestas kahe 
linna ühtse sotsiaal-majandusliku planeerimise ja Valgast sai Eesti piirilinn kõigi uute 
väljakutsete ja võimalustega.  

Allikas: Valga linna arengukava 
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Seega võib kokkuvõtlikult öelda, et igal omavalitsusel ühinemispiirkonnas on kindel 
kujunemise lugu ning ajaloolised juured ja piirkondlik identiteet, mis on säilinud tänaseni. 
Kuid arvestades, et piirkonnas on omavalitsuste piire korduvalt aja jooksul muudetud ning 
identiteedi küsimus on suuresti seotud vanema generatsiooni mäluga ning on oma 
iseloomult emotsionaalne küsimus, siis on väga raske öelda, kuidas mõjutab ühinemine 
nimetatud teemasid. 

Puhtalt spekuleerides võib pakkuda, et uue omavalitsuse nimeks saaks Valga vald, siis 
peavad kõikide piirkondade volikogud ühinemisettepaneku kaalumisel antud teema 
tõstatama ning seda pikemalt analüüsima. Siiski uuringu tegijate seisukohast on ühinemisel 
väga palju erinevaid positiivseid argumente ning kõrvalt vaadates ei tundu, et puhtalt 
identiteedi küsimuse tõttu oleks vajalik ühinemine tegemata jätta. Piirkonna ajalugu on 
võimalik ka edaspidi uurida ja talletada, kuid läbi ühistegevuste ja laiapõhjalise koostöö on 
siiski võimalik ka ühinenud suures omavalitsuses tekitada „oma valla tunne“.  

Kui läheb reaalseks ühinemiseks, siis ühe tegevusena tuleb läbi viia nimekonkurss ning 
otsustada sümboolika küsimus. Valga vald on ainult üks lahendus, kuid vaadeldes ajaloolise 
Karula kihelkonna suurust võib vabalt olla uue omavalitsuse nimeks ka Karula vald või hoopis 
mõni muu nimi, mis on tuletatud ajaloost.  
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4. ÜHINEMISE ALTERNATIIVID (ÜHINEMISPIIRKONNA OPTIMAALSUS) 

Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise analüüsimisel ei saa pelgalt välja tuua muutusi 
omavalitsuste seisukohtadest lähtuvalt. Vajalik on arvestada Valga linna, kui 
maakonnakeskuse staatusega. Geograafilises mõistes ei ole Valga linna paiknemine 
maakonnas kõige parem ning sisuliselt võib öelda, et linn paikneb nii maakonna, kui Eesti 
riigi äärealal, mistõttu ei kehti Valga puhul samad reeglid, mis näiteks Võrumaa, Põlvamaa, 
Raplamaa, Tartumaa vms puhul. Oluliste teenuste koondumisel Valka muutub üha 
olulisemaks transpordikorraldus ning eriti ühistranspordi arendamine, kuna vahemaad 
maakonnakeskusesse on pikad.  

Valgamaa arengustrateegia (2013) kohaselt jaotub maakond kolmeks arengupiirkonnaks, 
millel igaühel on oma eripära. Tasakaalustatud arengu võtmeks on kolme piirkonna – Valga, 
Tõrva-Helme ja Otepää – omavaheline koostöö. Prognoosides tulevikus toimuvaid 
kohalikest eripäradest lähtuvaid loogilisi ühinemisi, võib toetud kolmele 
ühinemispiirkonnale. Edasises on küsimus juba detailides, kas üks või teine omavalitsus või 
isegi omavalitsuse osa (näiteks küla, külad) tunneb tõmmet millise piirkonna suhtes.  

Üldises plaanis võib ühinemispiirkonnas Valgamaal jaotada (jutumärkides vallanimed on 
hüpoteetilised ning illustreerivad): 

 Ühinemine „Otepää vallaks“ – Otepää vald, Palupera vald, Puka vald ja Sangaste vald. 
 Ühinemine „Tõrva vallaks“ – Tõrva linn, Helme vald ja Põdrala vald. 
 Ühinemine „Valga vallaks“ – Valga linn, Tõlliste vald, Õru vald, Karula vald ja Taheva 

vald. 

Toodud loetelust on välja jäetud Hummuli vald, mis asub Valga ja Tõrva linnade vahel ning 
mõlemad linnad on vallaelanikele olulisteks tõmbekeskusteks. Siinkohal on vajalik välja 
selgitada kohalike elanike arvamus ühinemiste suhtes. Toimivates variantideks võib lugeda 
nii ühinemist Valga suunal, kui Tõrva suunal ning vähem tõenäoliseks ei tasu pidada ka 
Hummuli valla osade külade liitumist Tõrva suunal ja osade külade liitumist Valga suunal.  

Valga piirkonna omavalitsuste (Valga linn, Hummuli, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallad) 
potentsiaalses ühinemispiirkonnas on omavalitsuste esindajatest koosnevad töögrupid 
teinud ettepaneku analüüsida ühinemise uuringu käigus järgnevaid alternatiivseid 
ühinemise variante: 

 0-alternatiiv: ükski nimetatud omavalitsustest ei ühine ning säilib senine 
halduskorraldus. Omavalitsuste ühinemisplaanide nurjumisel peavad nimetatud 
omavalitsused mõistma tulevikus tekkivaid võimalikke jõuvahekordi maakonnas, kui 
teistes piirkondades peaksid toimuma ühinemised. Sest ei ole võimalik välistada 
ühinemisi Otepää ja Tõrva ümbruses ning samuti on võimalik Valga linna ühinemine 
näiteks Tõlliste ja Karula valdadega või ainult Tõlliste vallaga.  

 I-alternatiiv: maksimaalse ühinemise variant, mille käigus ühinevad kõik nimetatud 
kuus omavalitsust (I alternatiivile pööratakse ühinemise uuringu käigus enim 
tähelepanu, kuna siiski projekti algatamise faasis oli seatud fookus maksimaalse 
eesmärgi saavutamisele, mistõttu koostatakse uuringu raames ühine 
arengustrateegia I-alternatiivi realiseerumise korral). Uuringu käigus saadavad 
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tulemused ja ettepanekud on kasutatavad ka osalise ühinemise või ühinemiste puhul, 
kuna üldpõhimõtted on koostatud piirkondlikest eripäradest lähtuvalt. Maksimaalse 
ühinemise käigus tekiks omavalitsus kogupindalaga 912,3 km2 (Valga linn 16,5 km2, 
Hummuli 162,7 km2, Karula 230 km2, Taheva 204,7 km2, Tõlliste 193,8 km2 ja Õru 
104,6 km2 vallad), mis oleks Eesti pindalalt kõige suurem omavalitsus. Järgneksid 
Märjamaa 871,6 km2, Suure-Jaani 742,8 km2 ja Kuusalu 707,9 km2 vallad. 
Maksimaalse ühinemise puhul muutub kõige olulisemaks keskuste hierarhia ning 
avalike teenuste osutamise põhimõtted ja kättesaadavus maapiirkondades. 
Maksimaalsest ühinemisest võib välja kasvada uuringus käsitlemata alternatiive: ühe 
või enama valla ühinemine Valga linnaga.  

 II-alternatiiv: ühinevad Hummuli, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallad ning Valga 
linn jääb toimima eraldiseisva omavalitsusüksusena. Nimetatud alternatiivi puhul 
toimuks kõigi uuringus käsitletud maaomavalitsuste omavaheline ühinemine. 
Ühinemise puhul muutub kõige valulikumaks küsimuseks omavalitsuse juhtimine, 
identiteedi kujundamine ning ühe tugeva (valla)keskuse tekitamine. Valga linna 
toimimine jätkuvalt eraldiseisva omavalitsusüksusena on võimalik, kuid arvestama 
peab sellega, et linn on jätkuvalt maakonnakeskus ning samuti oluline tõmbekeskus 
maaomavalitsustele eelkõige hariduse, arstiabi, kaubanduse, teeninduse ja riiklike 
teenuste vallas.  

Ühinemise uuringut tutvustaval Karula valla rahvakoosolekul tehti ettepanek käsitleda 
täiendava alternatiivina Taheva, Karula ja Tõlliste valdade ühinemist üheks 
omavalitsuseks.

Taheva, Karula ja Tõlliste ühinemisel tekiks 3716 elanikuga omavalitsus  (01. jaanuari seis 
Rahvastikuregistri andmetel), mille pindala oleks 628,5 km2. Tekkinud omavalitsus oleks 
Valgamaa suurim pindalalt (järgneks Helme vald 312,7 km2) ning samuti märkimisväärne 
Eesti mõistes (suurim on Märjamaa vald 871,6 km2). 2010. a. eelarvete põhjal oleks 
ühinenud omavalitsuse eelarve tulude maht koos finantseerimistehingutega ca 50,8 miljonit 
krooni.  

Tõlliste vald ei kaalu seda varianti tõsiselt, see on rohkem Karula valla initsiatiiv.  

Taheva, Karula ja Tõlliste valdade ühinemise peamised positiivsed argumendid: 
 Luuakse eeldused avalike teenuste kvaliteedi tõusmiseks ja ametnike 

spetsialiseerumise kasvuks. Karulas hetkel ametnike arv 8, Tahevas 7,25 ja Tõllistes 
9,5, mis teeb kokku 24,75 täistöökohta. Võttes eesmärgiks olukorra, kus kõik 
ametnikud säilitaksid töökoha uues omavalitsuses, siis tekib mõningaid probleeme 
oluliste ametikohtade täitmisega. Uues omavalitsuses, vaadeldes puhtalt ametnike 
arvu ca 20-25, on võimalik luua spetsialistide meeskond, kuhu muuhulgas kuuluksid 
ka arendusspetsialist, planeerimisspetsialist (GIS oskustega), ehitusjärelevalve 
spetsialist, haridusspetsialist, kultuurispetsialist, heakorraspetsialist, 
majandusspetsialist. Hetkel pole üheski omavalitsuses ühtegi nimetatud spetsialisti 
(eeldatavalt täidavad mõnesid funktsioone vallavanemad ja abivallavanemad ning 
maakorraldajad) ning seega vastava ettevalmistusega inimesed puuduvad ning ainult 
täiendkoolitusega asja oluliselt paremaks ei muuda. Seega võimalik on luua mõistlik 
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ametnike struktuur, kuid tekib vajadus uute inimeste järele. Seega argument on 
pigem positiivne, aga osade inimeste välja vahetamine on negatiivse alatooniga.  

 Strateegiliste arengukavade kvaliteet tõuseb, eriti strateegilise komponendi osas 
ning samuti kasvab seeläbi piirkonna roll suuremate otsuste puhul kaasa rääkimises 
maakondlikul ja riiklikul tasemel. Suurema omavalitsuse kontekstis on võimalik 
analüüsida ja prognoosida arengulisi küsimusi laiemas plaanis ning leida 
efektiivsemaid lahendusi (seda on võimalik teha ka omavalitsusüksuste koostöös, 
kuid koostöö mittesujumise korral jääb projektide elluviimine vaid jutu tasemele). 

 Tõhusamaks ja läbimõeldumaks muutub omavalitsuse eelarve koostamine ja 
investeeringute planeerimine. Mahuefekti tõhusal rakendamisel on võimalik tagada 
kiirem areng ning kutsuda esile efektiivsemaid muutusi (ühinemise eelselt on vajalik 
hoida piisav laenuvõimekus ning mitte üle investeerida). Suurest kulude kokkuhoiust 
ühinemise korral rääkida ei ole mõistlik, pigem on vajalik suunata põhirõhk teenuse 
kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisele. 

 Oluliselt kasvab külavanemate roll ning kolmanda sektori ja omaalgatuse tähtsus. 
Endistesse vallakeskustesse teeninduspunktide loomisel on vajalik kaaluda 
külavanemate tegevuse koordineerimise võimalusi, kuna külavanemast on võimalik 
kujundada oluline informatsiooni jaotuskanal omavalitsuse ja kohaliku elaniku vahel. 

 Ääremaastumise küsimus on oluliselt vähem teravam, kui maksimaalse ühinemise 
korral (Valga linn + 5 maaomavalitsust). Ühinenud omavalitsus on ikkagi 
maaomavalitsus ning suure tõenäosusega ei jää vähem arenenumaks ükski piirkond 
puhtalt selle tõttu, et vald sinna raha ei suuna. Pigem on küsimus investeerimise 
suutlikkuses.  

Taheva, Karula ja Tõlliste valdade ühinemise peamised negatiivsed argumendid: 
 Ühinemise järgselt on väga keeruline leida kompromiss omavalitsuse keskuse osas, 

et see rahuldaks ühtviisi kõiki osapooli. Puht geograafilisest aspektist lähtudes sobiks 
ühinenud omavalitsuse keskuseks senine Karula valla keskus Lüllemäe. Karula 
inimestele ei muutuks midagi, kuid Tõlliste ja Taheva elanikele muutuks vallamaja 
kaugemaks (arvestades, et mõistlik on luua Laatre alevikku ja Laanemetsa 
külakeskusesse piirkondlikud teeninduspunktid, siis ei ole vallamaja asukoht eriline 
probleem).  

 Ühise identiteedi ja omavalitsuse nime küsimus. Kui arvestada asjaolu, et mõistlik on 
vallamaja rajada Lüllemäele ja Karula piirkond on tugeva ajaloolise taustaga (tulenev 
Eesti aegsest Karula kihelkonnast), siis kas poleks õige nimetada uut omavalitsust 
Karula vallaks ning kasutada Karula sümboolikat. Kindlasti meeldiks see Karula 
inimestele, kuid Tõlliste ja Taheva inimestes tekitaks see vastakaid arvamusi ning 
poleks ilmselt parim lahendus.  

 Üleminekuperioodil tekib omavalitsuse juhtimises teatud seisaku aeg, mille pikkust 
on raske prognoosida ning sõltub uute juhtide ja uue volikogu võimekusest. Seisak on 
tingitud organisatsioonikultuuri loomisest ning erinevate meetodite ja tööstiilidega 
harjunud ametnike sulandamisest uude keskkonda. 

 Majanduslik kokkuhoid ei pruugi olla suureks argumendiks . Ilma pikemat 
finantsanalüüsi läbi viimata on võimalik öelda, et vajalik spetsialistide palkamine ning 
teenuste struktuuri ühtlustamine ning külavanemate rolli väärtustamine raha kokku ei 
hoia, pigem on oht kulude kasvuks.  
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 Säilib senine suuremahuline arvlemine Valga linnaga eelkõige haridusteenuse osas . 
Arvlemine pole küll märkimisväärne kulu (peamiselt raamatupidamise korraldamine), 
kuid negatiivse alatooniga küll (ikkagi reaalse raha maksmine teise omavalitsuse 
eelarvesse). 

 Linna ja tagamaa seoste säilimine senisel kujul, mis ei toeta piirkonna terviklikku 
arengut. Valga linn säilib endiselt tõmbekeskusena avalike ja erateenuste osas. 
Asuvad Valgas kaubanduspinnad, riigiasutused, huvi- ja sporditegevused, arstiabi ja 
palju muud. Valga linn säilib edasi piiriäärse eraldatud territooriumina ning 
konkureerib ümberkaudsete omavalitsustega. Valga linna tagamaa on geograafiliselt 
piiratud (piiriala ning erinevad keeleruumid) ning ümberkaudsete omavalitsuste 
ühinemine nõrgestab veelgi Valga linna positsiooni. Keskus-tagamaa seoste 
täisväärtuslikuks toimimiseks on vajalik saavutada ühtsus ja koostöötahe, mida 
võimaldaks ühinemine, kus üks osapool on Valga linn.  

Kindlasti on võimalik leida veel hulgaliselt poolt ja vastuargumente nimetatud kolme 
maaomavalitsuse ühinemiseks, kuid ülaltoodus aspektid olulisemad strateegilises plaanis. 
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5. ÜHINEMISE ALTERNATIIVIDE ANALÜÜS VALDKONDADE KAUPA 

5.1. MUUTUSED ASUSTUSKESKUSTE JA RAHVASTIKU OSAS 

Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise korral toimuvad teatud muutused senises avalike 
teenuste pakkumise korralduses. Ühinemise käigus on vajalik vältida negatiivseid muutusi 
asustuskeskuste hierarhias ning samuti vältida olulist elanikkonna ümberpaiknemist Valga 
linna. Kõige suuremaks ohuks Valga piirkonna suuremahulise ühinemise korral on asjaolu, et 
kui maapiirkondades toimub erinevatel põhjustel vallavõimu oluline kaugenemine ja samuti 
teenuste kättesaadavuse halvenemine, siis võib tekkida inimeste ümberpaiknemine Valga 
linna. Selline olukord mõjuks negatiivselt maapiirkondade arengule ning oluliselt vähendaks 
nende jätkusuutlikkust. Elanike pettumuse süvenemisel tekib oht, et eelkõige nooremad 
inimesed rändavad piirkonnast üldse välja. Eeldatavalt Tartu ja vähem Tallinna suundadel.  

Ääremaastumine probleemina pindalalt suurte ja asustustiheduselt madalate omavalitsuste 
puhul ei ole nii Eestis, kui laiemalt Põhjamaade tingimustes mitte midagi uut. 
Ääremaastumist võib käsitleda mitmeid moodi ning hea ülevaade erinevatest 
stsenaariumitest on toodud Tallinna Ülikooli poolt 2005. a. läbi viidud uuringus „Kohalike 
omavalitsuste 2005. a. ühinemiste ja selle tagajärgede analüüs“.  

Käesolevas uuringus analüüsitava piirkonna kõigi omavalitsuste ühinemisel tekib pindalalt 
Eesti suurim omavalitsus, millega võib kaasneda mitmeid ääremaastumisega seotud 
probleeme:  

 Kaugemad külad ja piirkonna kaugenevad füüsiliselt uuest vallakeskusest Valga 
linnast ning teenuste kättesaadavus võib halveneda.  

 Maapiirkondade huvide ja vajaduste vähene kajastatud tulevases volikogus ning 
kaugemate piirkondade spetsiifiliste probleemide jäämine tahaplaanile.  

 Omavalitsuste ühtse identiteedi kadumine ning valla erinevate piirkondade vähene 
omavaheline sidusus.  

Võimalike lahendustena on vajalik luua heal tasemel kommunikatsioonide võrgustik (sh. 
toimiv ühistransport), mis lähtub eelkõige avalikest huvidest, mitte majanduslikust kasust. 
Ühistranspordist: maavanema sõnul toteerib hetkel riik ainult neid liine, mis on 
omavalitsuste piiride ülesed. Hetkel on Valga Maavalitsus läbi viimas ühistranspordi 
uuringut, mis selgitab välja maakonna elanike liikumisharjumused ning kavandab selle alusel 
liinivõrku. Maavanema sõnul lisatakse uuringusse ka tõstatatud küsimus, et mis saab, kui 
liinid muutuvad pärast ühinemist omavalitsuse sisesteks ja riik ei peaks enam toteerima. 
Vajadusel tehakse ka ettepanekud seaduse muutmiseks, eesmärgiga toteerida jätkuvalt ka 
neid liine, mis ühinemiste järgselt on muutunud omavalitsuse sisesteks.  

Seega kujuneb ühinemise järgselt suurimaks väljakutseks maapiirkondade identiteedi 
säilitamine, mis võib kujuneda keeruliseks, kuna erinevate omavalitsuste maapiirkonnad on 
omavahel suhteliselt nõrgalt seotud. Ääremaastumise vältimiseks ning maapiirkondade 
tühjenemise vältimiseks tuleb tagada teenuste olemasolu olulistes keskustes: 

 Hummuli piirkond: Hummuli alevik (piirkonnakeskus), Soe küla, Jeti küla. 
 Karula piirkond: Lüllemäe küla (piirkonnakeskus), Karula küla, Kaagjärve küla. 
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 Taheva piirkond: Laanemetsa küla (piirkonnakeskus), Koikküla küla, Hargla küla, 
Sooblase-Tsirgumäe külad. 

 Tõlliste piirkond: Laatre alevik (piirkonnakeskus), Tsirguliina alevik, Sooru küla, 
Tagula küla. 

 Õru piirkond: Õru alevik (piirkonnakeskus), Lota küla, Uniküla küla, Priipalu küla.  

Alternatiiv Eelised Puudused/ohud

0-alternatiiv 

 Säilivad senised väljakujunenud 
vallakeskused ning elanikele 
harjumuspärased 
teeninduskeskused. 

 Säilib olemasolev kogukonnatunne 
ja identiteet.  

 Kohalike elanike seisukohast on 
võimalik näha positiivseid aspekte 
senise üldise elukorralduse 
säilimises (näiteks bussiliinid, 
asjaajamise kord) 

 Omavalitsuste sisese transpordi 
korraldamise vajadus säilib ning 
omavalitsuste väiksust ja eelarve 
mahtu arvestades ei suuda kõik 
omavalitsused tagada teenuseid 
elanikele võrdsetel alustel.  

 Suurimaks ohuks on vananev 
elanikkond ning sotsiaalse sidususe 
vähenemine ning noorte lahkumine 
piirkonnast. 

 Maaomavalitsused tervikuna ei ole 
noortele inimestele piisavalt 
atraktiivne elukeskkond.  

I-alternatiiv 

 Ühinenud omavalitsuse raames on 
võimalik läheneda ääremaastumise 
probleemile terviklikult ning leida 
piirkondlikud nišid ja neid arendada.

 Võimalik on tagada ühinenud 
omavalitsuste kõikides 
maapiirkondades avalike teenuste 
kättesaadavus ühtsetel alustel. 

 Maaelu komisjoni loomise abil on 
võimalik kaitsta piirkondlikke huve 
volikogus ning mastaabiefekti abil 
teostada suuremaid investeeringuid 
kiiremini ja terviklikult.  

 Ühtsetel alustel korraldatud 
transport ning seeläbi piirkondade 
sidususe suurendamine.  

 Kaugus omavalitsuse uuest keskusest  
kasvab ning teenuste koondumisel 
Valga linna kättesaadavus halveneb ja 
transpordivajadus kasvab.  

 Volikogu valimistel maapiirkondade 
vähese esinduse korral hakkavad 
domineerima keskuse huvid, mis 
võivad negatiivselt väljenduda 
maapiirkondade investeeringute 
planeerimisel.  

 Külaliikumise passiivsuse korral 
väheneb kogukondlik 
ühtekuuluvustunne ning piirkonna 
sidusus nõrgeneb.  

II-alternatiiv 

 Säilib senine selge linna- ja 
maapiirkondade eristumine ning 
säilivad volikogude senised 
tööpõhimõtted.  

 Välditakse otseselt avalike teenuste 
koondumist Valga linna.  

 Maaomavalitsuste ühinemise puhul 
muutub kõige olulisemaks 
probleemiks ühe ja tugeva 
vallakeskuse puudumine, kuna 
geograafilistest aspektidest lähtuvalt 
ei ole võimalik leida sobivat keskust. 

 Keskuste hierarhias puudub selgus 
ning kohalikud elanikud tõlgendavad 
endist vallakeskust jätkuvalt 
keskusena ning ei aktsepteeri uut 
nõrka keskust. 

 Piirkondlik identiteet võib hägustuda 
isegi rohkem, kui esimese alternatiivi 
puhul, kuna Valga linna säilib endiselt 
maakonnakeskusena, kus asuvad 
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mitmed olulised teenused.
 Huvide konfliktid volikogus võivad 

süveneda ning võivad tekkida 
piirkondlikud huvide kaitsjad, kuna 
maapiirkondade esindajad, kes 
omavad sarnaseid probleeme ei ole 
ühtsed. 

Lähtudes pelgalt asustuskeskuste ja rahvastiku vaatenurgast on mõistlikum kaaluda senise 
olukorra säilimist või I-alternatiivi rakendamist.  Senise olukorra säilimine tagab endiselt 
maapiirkondade huvide kaitse ning võimu eelarveliste vahendite üle. Säilib senine identiteet 
ning on välja kujunenud selged vallakeskused. I-alternatiivi puhul on aga võimalik saavutada 
märkimisväärsed eelarvelised vahendid ning avalike teenuste ühtlustamine kõikides 
piirkondades. Senise olukorra säilimise puhul muutub suurimaks probleemiks 
jätkusuutlikkuse tagamine: püsikohustuste ja investeeringuteks jäävate vahendite tasakaalu 
planeerimine. Omavalitsusel oleks määratud selge keskus Valga linna näol ning valitseks 
teenuskeskuste selge hierarhia (endised vallakeskused säilivad piirkondlike 
teeninduskeskustena, kus asuvad teeninduspunktid). Valga piirkonna omavalitsuste 
jätkusuutlikkuse tagamise seisukohast on mõistlik rakendada I-alternatiivi, kuna selged 
eelised ühinemiseks on olemas ning peamised puudused on likvideeritavad. 

Asustuse eripärast lähtuvalt on I-alternatiivi rakendamisel vajalik: 
 Rakendada volikogu juures maaelu komisjoni töö ning analüüsida otsuseid 

maapiirkondade huvidest lähtuvalt (ääremaastumise küsimustega tegelemine). 
 Rajada piirkondlikud teeninduspunktid endistesse vallakeskustesse ning luua 

teenuskeskuste selge hierarhia. Kohalikul elanikul peab olema täpselt teada, mil 
viisil on võimalik omavalitsuse poolt pakutavaid teenuseid tarbida ning kust saab 
vastavasisulist infot.  

 Töötada välja ühistel aluste toimiv ühistranspordi võrgustik ning lülitada 
liiklusskeemi kõik olulisemad asustuskeskused. Lähtuda teenuse kättesaadavusest, 
mitte liinide majanduslikust tasuvusest. Vajalik on kaaluda erinevate 
maapiirkondade omavahelist ühendamist, et tekiks ühtne identiteet. Liikluse 
tagamine ainult endiste vallakeskuste ja Valga linna vahel ei ole piisav lahendus.  

 Ühinenud omavalitsuse raames on poliitilise otsusena vajalik rõhutada külaelu ja 
piirkondliku aktiivi toetamist ning avalike teenuste osalist delegeerimist 
külakogukonnale (hetkel loob selleks võimalused LEADER toetusmeede). 

Miks peaksid ikkagi omavalitsused ühinema? 
Vastus: üheskoos on parem asju ajada. Rohkem raha, rohkem inimesi, rohkem ressursse ja 
lihtsam planeerida. Suurem ja tugevam omavalitsus. Lühidalt ja kokkuvõtlikult. 

Siiski kõige olulisem ajend peitub seal, mida tavakodanikul on raske esimese hooga hoomata. 
Valga linn asub geograafilises mõistes ääremaal ning on lõuna suunast sisuliselt suletud 
arenguvõimalustega. Riigipiire ületava koostöö tegemine on raske ning seda eriti avalike 
teenuste mõistes. Seega Hummuli, Õru, Tõlliste, Karula ja Taheva on Valga linna ainuke 
tõsiselt võetav tagamaa. Järgmised omavalitsused nagu Varstu, Antsla, Urvaste kuuluvad 
juba Võru tagamaa hulka, Sangaste ja Puka Otepää tagamaale ning Helme Tõrva tagamaale. 
Valga linn koos tagamaaga on oluliselt rohkem tõsiselt võetavam, kui suletud piiriäärne 
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territoorium, mis sisuliselt konkureerib ümbritseva maapiirkonnaga. Väga suure hulga 
teenuste osas on linn-tagamaa suhted selgelt olemas ning eeldatavalt lähitulevikus ei muutu. 
Ühinemine aitab sidemetel vaid tugevneda.  

2002. a. on tehtud Siseministeeriumi tellimusel OÜ EURREG (töögrupi juhtimise eest vastutas 
professor Jussi S. Jauhiainen, kes on ka 2011. a. alguses tegev Tartu Ülikooli Geograafia 
Osakonnas) poolt uuring „Eesti linnaregioonide arengupotentsiaali analüüs“. Uuring käsitleb 
Eesti kaheteistkümne (rohkem tõsiseid linnaregioone Eestis ei ole) linnaregiooni (Tallinna, 
Tartu, Narva, Kohtla-Järve, Pärnu, Rakvere, Viljandi, Võru, Kuressaare, Paide, Haapsalu ja 
Valga linnaregioonid). Funktsionaalne positsioon esitati kuue valdkonna ja 55 indikaatori 
kaudu, millest peamised indikaatorid on inimressurss, finantsressurss, kommunikatiivsus, 
oskused, majanduspotentsiaal, sidusus, sotsiaalne elukvaliteet, rahvusvahelistumine, 
institutsioonide suutlikkus.  

Tulemused Valga seisukohast. Osa füüsilisest regioonist asub Lätis ning regiooni tulemused 
on kõikides indikaatorite valdkondades kõige kriitilisemad. Valga positsioon on riigis nõrgim 
ning arendamine nõuab ulatuslikku poliitikat. Tööhõive seisukohast on regioon nõrk oma 
väiksuse tõttu ning tekkinud on spetsialiseerumine, mis on oluliselt vähendanud majanduse 
mitmekesisust. Regiooni seisukohast on majanduse spetsialiseerumine väga negatiivne. 
Arengupotentsiaal võrrelduna ülejäänud 11 linnaregiooniga on kõikides valdkondades halb.  

Valga piirkonna olukorra toob välja ka Eesti regionaalarengu strateegia 2005-2015: Valga 
piirkond on perifeerne ning majanduse kasvu piirab suur ajaline kaugus Tallinnast, väiksus 
ning olemasoleva tööjõu suhteliselt madal haridustase. Strateegia seab eesmärgiga keskuste 
ja tagamaa elanikel töö- ja elukoha tõhusam sidumine (paindlikkus ning tööjõu ruumilise 
mobiilsuse kasvatamine).  

Eelnevalt toodud üsnagi murettekitava hinnangut kokku võttes tundub üha enam, et Valga 
piirkonna kui tervikliku positsiooni tugevdamiseks on parim lahendus omavalitsuste 
ühinemine, kuna see võimaldab luua ühtse piirkonna ning tagada keskus-tagamaa suhete 
toimimise. Kui seni pole toiminud piirkonnas koostöö avalike teenuste ja ettevõtluse 
arendamiseks, siis miks peaks see hakkama toimima tulevikus ja eriti lähiajal. Kes suudab 
seda garanteerida? Näiteks omavalitsuste ühisametnike kasutamine ei ole ühelegi 
omavalitsuse juhile uudis. Aga miks seda reaalselt tehtud ei ole. Tõenäoliselt pole see 
piisavalt efektiivne ning samuti ei suuda omavalitsused ametnike jagamise osas kokkuleppele 
jõuda. Ühisametnike rakendamise valdkonnad võiksid olla eelkõige: arhitektuur, 
planeeringud, GIS, ehitus, keskkonnajärelevalve, arendustegevus, maakorraldus, haridus, 
kultuur, sport. Keskkonna valdkonnas on hea koostöö näide SA Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskus.  

5.2. MUUTUSED HARIDUSES 

Ühinemispiirkonna omavalitsuste hariduse valdkonna analüüsimisel selgusid olulisemad 
probleemid, mis on seotud õpilaste arvu langemisega, raskustega õpetajate leidmisel
(osaline tööaeg ja kaadri voolavus) ning vähene uuenduslikkus (vähene liitumine erinevate 
algatuste, näiteks „Noore kooli“ programm). Eraldi olukord valitseb 2010. a. teises pooles 
Valga linnas, mil on äärmiselt aktuaalne koolivõrgu ümberkorraldamise küsimus, peamise 
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eesmärgiga klassikalise gümnaasiumi loomine. Siinkohal võib väita, et omavalitsuste 
ühinemine või mitteühinemine ei muuda otseselt koolivõrgu reformimise vajadust ega käiku. 
Reformi kaalumine on seotud eelkõige õpilaste arvu muutustega ning samuti hariduse 
kvaliteedi ning Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täitmisega toime tulekuga.  

Hariduse valdkond on üks olulisemaid valdkondi hetkel, seoses Haridus- ja 
Teadusministeeriumi poliitikatega ning uue Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse 
rakendumisega. Seega on vajalik kaaluda muutusi nii ühinemise, kui mitteühinemise puhul. 
Muudatustest hariduses räägitakse peamiselt seetõttu, et vähenemas on õpilaste arv 
kõikides kooliastmetes ning seda eelkõige sündimuse vähenemise (joonis 1) ning eelnevalt 
toimunud demograafiliste protsesside tõttu. Valga piirkonna puhul tulevad täiendavalt 
vaatluse alla piirkonda sisserände vähenemine ning väljarände suurenemine ning 
õpitulemuste langus.  

Joonis 2. Sündimus Valgamaal ja Valga linnas 1989-2009.

Ministeeriumi seisukohast on olulisel kohal õpilaste arvu vähenemine ning samuti hariduse 
kvaliteedi tõstmine läbi erinevate kooliastmete eesmärkide teadvustamise. Vajalik on 
teadvustada ühiskonnas laiemalt, et põhikool ja gümnaasium on erinevad ja iseseisvad 
õppetasemed, mil on erinevad eesmärgid, sisu ja nõuded, oma õppemeetodid ja –keskkond. 
Vajalik on viia läbi nimetatud õppeastmete füüsiline eraldamine, kuna hetkel pole nn. 
põhikoolis ja gümnaasiumis käijad 9. klassi lõpus haridustee jätkamise osas võrdses 
olukorras. Põhikooli lõpp peaks olema tõsise mõtlemise koht edasise haridustee üle, kus 
võrdväärselt arvestatavad on nii gümnaasium kui ka kutseõppeasutus. Gümnaasiumisse 
minejad peaksid olema võtnud eesmärgi jätkata õpinguid lõpetamise järgselt kõrgkoolis. 
Nimetatud argumentidele tuginedes lahutatakse selgelt põhikooli ja gümnaasiumi 
õppekavad.  
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Joonis 3. Valga maakonna ja Valga linna õpilaste arv 2000-2009.  

Riiklikus plaanis välja toodud õpilaste arvu vähenemine on selgelt ilmnenud ka Valga linnas ja 
terves Valga maakonnas. Viimase kümne aastaga on Valgamaal õpilaste koguarv 
vähenenud 36% võrra (joonis 2). 

Samuti on vähenenud gümnaasiumiõpilaste arv viimase kümne aasta jooksul ligikaudu 35% 
(joonis 3) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi prognooside kohaselt väheneb järgmise 
kümne aasta jooksul veelgi ligikaudu 40% võrra (2020. a. on maakonna gümnaasiumiõpilaste 
arv 57% 2008. a. tasemest). 

Joonis 4. Valga maakonna ja Valga linna gümnaasiumiõpilaste arv 2000-2009.

Õpirände analüüsimisel on lähtutud Valga linna põhiselt, kuna peamine õpilaste liikumine 
ühinemispiirkonna omavalitsustes toimub peamiselt Valga linna suunal. Erandina võib tuua 
Hummuli valla, mille lastest 2009. a. seisuga käib muudes omavalitsustes koolis 45 õpilast 
(18 põhikoolis ning 27 gümnaasiumi astmes), nendest 22 (ca 49%) Tõrva Gümnaasiumis ning 
ainult 6 Valga linna koolides. 17 last käib väljaspool ühinemispiirkonda.  

Õpilaste sisseränne on vähenenud ning kasvanud on väljaränne (joonised 4-7), mis näitab 
puudujääke haridusteenuse pakkumises ning annab märku sellest, et elanikud ei hinda 
piisavalt kohapealseid võimalusi hariduse omandamiseks. Siiski võib õpilaste väljarännet 
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(eelkõige gümnaasiumi osas) põhjustada ka muud asjaolud: perekondade kolimine, 
puudulikud töötamise võimalused Valga piirkonnas, konfliktid senistes koolides vms.   

Joonis 5. Väljaspool Valga linna gümnaasiumihariduse omandajad 2007-2010. 

Viimase nelja aasta jooksul on märkimisväärselt kasvanud väljaspool Valga linna 
gümnaasiumihariduse omandate arv (22-lt 56-le). Nendest suurem osa on läinud õppima 
Nõo Reaalgümnaasiumisse (19 õpilast 2010. a.) ning ülejäänud peamiselt Tartu linna.  

Joonis 6. Väljaspool Valga linna gümnaasiumihariduse omandajad 2007-2010. 

Samuti on vähenenud nende õpilaste arv, kes saabuvad gümnaasiumiharidust omandama 
Valga linna. Eraldi tuleb käsitleda Valga Kaugõppegümnaasiumi, mille õpilaste on jäänud 
samasse suurusjärku, kuid ei ole otseselt seotud õpirände põhjustega. 
Kaugõppegümnaasiumisse tulijatel on erinevad põhjused (pooleli jäänud õpingute jätkamine 
erinevatel põhjustel: perekonna loomine, töötamine, majanduslikud põhjused, konfliktid 
eelmises koolis jms) ning see ei ole üks üheselt seotud kooli kvaliteediga.  

2006. a. oli Valga linna gümnaasiumiastme tagamaa 16 õpilast ning 2009. a. 7 õpilast, mis 
näitab ligikaudu kahekordset langust. Üldiselt on Valga gümnaasiumide tagamaa koosnenud 
peamiselt ühinemispiirkonna omavalitsustest (Hummuli, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru) ning 
lisaks lähipiirkonnast Sangaste ja Puka. Suurema laste arvuga on olnud Karula ja Hummuli.  
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Joonis 7. Valga linna saabunud 10. klassi õpilased 2006-2010.

Joonis 8. Valga linna saabunud 10. klassi õpilased 2006-2010.

Lisaks Valga linnale ja Hummuli vallale on õpiränne tuntav ka teistes omavalitsustes. Karula 
valda sissekirjutanutest õpib väljaspool valda 52 põhikooli õpilast (36% valla 
põhikooliealistest õpilastest), neist enamus Valgas. Taheva vallas õpib põhikooli osas 
väljaspool valda 6 õpilast ning gümnaasiumi osas 15 (neist Valga Gümnaasiumis üks). Tõlliste 
valla lapsi õpib väljaspool valda 71, kellest 45 Valga linnas. Kuna Õru vallas on ainult algkool, 
siis alates 5. klassist õpitakse peamiselt Tsirguliina Keskkoolis, mõned ka Valga linnas.  

Seega on olemas mitmesuguseid seoseid õpirände osas. Eraldi probleemina võib välja tuua 
kõikide omavalitsuste laste käimise Tartumaa ning eriti Tartu linna koolides, väiksemad 
seosed on Võru piirkonnaga. Ühinemispiirkonna siseselt on aga kõige suurem tõmbekeskus 
ikkagi Valga ning arvestades riigi poolt juhitud muutusi põhikooli ja gümnaasiumi 
õppekavade eraldamisega ning väga tõenäoline, et Tsirguliina Keskkool tulevikus põhikooliks 
muutub ning seega vajadus Valka kooli käia kasvab veelgi.  

Erandina saab käsitleda Hummulit, kus statistika ei näita nii tugevat seost Valgaga (kuigi 
Hummuli alevikust on Tõrva linna 13 km ja Valga linna 15 km, seega ajaline vahe on 
minimaalne), vaid hoopis Tõrvaga. Eeldatavalt on tegemist mingil määral ka emotsionaalse ja 
piirkondliku kuuluvuse küsimusega.  
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Vahemaade vaatlemisel on hariduse valdkonnas ühinemispiirkond siiski üks tervik ning 
ühinemine negatiivseid mõjusid ei tekita. Maakoolide sulgemise või mittesulgemise küsimus 
on seotud eelkõige õpirände ja rahvastiku demograafilise seisuga. Tulevikus on positiivsed 
asjad need, et Valgamaa Kutseõppekeskuse uue kompleksi juurde ehitatakse uhke 
õpilaskodu, mida saavad kasutada, ka maakoolidest linna siirdunud õpilased. Tekib suurem 
mänguruum ning haridusvõrgu korraldamine piirkonnas muutub valla siseseks teemaks ning 
väliseid mõjusid on vähem. 

Eelnevalt välja toodud ülevaatlikud andmed laste arvu langemisest ning 
gümnaasiumiastme tagamaast, vaadatuna Valga linna seisukohast, tingivad vajaduste 
muudatuste ellukutsumiseks haridusteenuse pakkumises. Ühinemise käigus on kindlasti 
võimalik läheneda ümberkorraldustele laiemas plaanis ning otsustada maakoolide edasine 
tegevus.  

Erinevate ühinemise alternatiivide eelistest ja puudustest annab ülevaate alljärgnev tabel.  
Alternatiiv Eelised Puudused

0-alternatiiv 

 Säilivad senised harjumuspärased 
haridusasutused ning õpilastega 
tegelemine individuaalselt 
(maakoolide puhul). 

 Lasteaia- ja koolikoht on 
kättesaadav kodu läheduses.  

 Koolid ei ole suutelised lahendama 
iseseisvalt kõiki probleeme, mis on 
seotud laste arvu langusega, õigete 
juhtimisotsuste tegemisega ning 
investeeringutega.  

 Maaomavalitsustes puudub 
haridusspetsialisti ametikoht ning 
samuti puuduvad vahendid selle 
loomiseks. 

 Haridusasutuste vaheline koostöö ei 
ole samavõrd avatud, kui I-alternatiivi 
puhul. 

I-alternatiiv 

 Loodaval omavalitsusüksusel saab 
olema haridusspetsialisti ametikoht 
ning seega vastav kompetents 
haridusasutuste töö korraldamiseks 
ja nende nõustamiseks.  

 Võimalik on ehitada üles samadel 
alustel toimiv haridusvõrk ning 
tagada hea hariduse saamine 
kõikides omavalitsuse koolides. 

 Võimalik on ühendada 
maapiirkondade lasteaiad üheks 
asutuseks ning rakendada samadel 
alustel toimivat juhtimissüsteemi. 

 Otsuste tegemine haridusasutuste 
võrgu optimeerimisel muutub 
lihtsamaks, kuna analüüsitakse 
laiemat piirkonda ning arvestatakse 
rohkemaid aspekte (otsused on 
vähem emotsionaalsed ning enam 
kaalutletud ja analüüsil põhinevad). 

 Haridusteenus on jätkuvalt 
kättesaadav kodu lähedal. 

 Kohalikele elanikele võib tunduda, et 
otsused tehakse nende eest ning 
väheneb võimalus kaasa rääkida oma 
kodupiirkonna kooli arengus.  

 Võimaliku ohuna võib näha olukorda, 
kus maapiirkondade esindatud 
volikogus on väiksem, et 
investeeringute teostamisel 
eelistatakse Valga linna koole, 
põhjendades selle vajadust 
haridusreformiga ning klassikalise 
gümnaasiumi loomisega.  
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 Kaob ära omavalitsuste vaheline 
arvlemine haridusasutuste osas.  

 Reaalsemaks muutub koolide 
vaheline koostöö ning ühiste 
ürituste läbiviimine (oluline element 
ühtekuuluvustunde tekitamisel). 

II-alternatiiv 

 Valga linn liigub jätkuvalt edasi 
haridusreformi teostamise suunas, 
vaatamata sellele, et 
maaomavalitsused ühinevad. Valga 
linnas on võimalik ka 
maaomavalitsuste lastel omandada 
haridust. 

 Maakoolide puhul säilib senine 
lähenemine. 

 Saab võimalikuks haridusspetsialisti 
ametikoha loomine ning seega 
toimub juhtimise pädevuse kasv. 

 Haridusteenus on jätkuvalt 
kättesaadav kodu lähedal. 

 Ühinemise järgselt ei ole sama lihtne 
teostada vajalikke muudatusi 
asutuste juhtimises, kuna ühinemisel 
ei teki selget liidrit.  

 Jätkub arvlemine Valga linna ja 
ühinenud omavalitsuse vahel.  

 Haridusasutuste vaheline koostöö ei 
ole samavõrd avatud, kui I-alternatiivi 
puhul.  

Hariduse valdkonna analüüsimisel võib järeldada, et pikemas perspektiivis on piirkonna 
haridusvõrk jätkusuutlik ja teenuse kvaliteet kõrgem I-alternatiivi puhul. Selle 
saavutamiseks on vajalik: 

 Luua haridusspetsialisti ametikoht ning tegeleda senisest enam haridusasutuste 
nõustamisega ning haridusteenuse kvaliteedi ühtlustamisega kõikides 
piirkondades. 

 Moodustada maapiirkondade lasteaedadest üks asutus ning säilitada kõik 
piirkondlikud rühmad. 

 Algatada erinevaid koostööprojekte ning koordineerida koolide ühisüritusi, millest 
on võimalik osa saada kõikidel koolidel. Traditsioonide tekkimisel süveneb 
omavalitsuse sisene ühtekuuluvustunne.  

 Vajalik on luua ühtne õpilastranspordi pakkumise mudel ning korraldada 
õpilastransport uues omavalitsuses ühistel alustel. Õpilastranspordi 
korraldamisega tegeletakse väljaspool Valga linna piiri.  

5.3. MUUTUSED KULTUURIS 

Kultuuri valdkonna analüüsimisel võib leida mitmeid poolt- ja vastuargumente 
ühinemisele, kuid laiemas plaanis avaldab ühinemine pigem positiivset mõju kohalikule 
isetegevusele: 

 Selginevad kolmanda sektori organisatsioonide rahastamise põhimõtted ning kõigil 
on võimalik küsida toetust võrdsetel alustel. 

 Omavalitsusel on võimalik kasutada külaliikumisele suunatud arendusspetsialisti 
potentsiaali (kuna loodavas arenguosakonnas hakkab tööle neli inimest, siis on 
võimalik ühe inimese rakendamine täies mahus külaliikumise valdkonnale) ning 
tagada kõikide piirkondade areng ning organisatsioonide nõustamine projektide 
initsieerimisel, kirjutamisel ja hilisemal elluviimisel. 
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 Külavanemate rolli kasv loob eeldused seltsitegevuse hoogustumisele ning uute 
traditsioonide tekkimisele. 

Ühinemine ei too lahendust ühinemiseelsete suuremate probleemide (valdkonna liialt 
suured majandamiskulud, mis koosnevad hoonete ülalpidamiskuludest ning maapiirkondade 
omapärast tingitud kõrged transpordikulud) lahendamiseks, kuna seatakse eesmärgiks, et 
kõikides piirkondades peavad säilima võimalused kultuuri tarbimiseks ja viljelemiseks. Küll 
on aga võimalik soodustada ühinemise käigus arengut ning tõhustada koordinatsiooni.  

Alternatiiv Eelised Puudused

0-alternatiiv 

 Säilivad senised traditsioonid ning 
seltsitegevus (areng toimub seniste 
huvigruppide eestvedamisel). 

 Säilivad kõik senised 
kooskäimiskohad ning ei toimu 
olemasolevate traditsioonide 
lõhkumist.  

 Isetegevuslike seltside haare on väike 
ning piirdub peamiselt kohaliku 
külakogukonnaga.  

 Koostöö ühinemispiirkonna 
omavalitsuste erinevate 
maapiirkondade vahel on madal (ei 
toimu ühiseid tegevusi ja üritusi). 

 Omavalitsused rahastavad kolmanda 
sektori organisatsiooni erinevatel 
põhimõtetel ja erinevate 
ressurssidega. 

 Omavalitsustel puudub ametnik, kes 
tegeleks seltsitegevuse arendamisega 
ning samuti puudub avaliku ja 
kolmanda sektori vahel koostöö 
avalike teenuste pakkumises.  

I-alternatiiv 

 Kavandatud on luua 
arendusspetsialisti ametikoht 
(arenguosakonnas kokku neli 
inimest ning üks nendest), mis 
hakkab tegelema otseselt kolmanda 
sektori organisatsioonidega ning 
külaliikumise arendamisega. 

 Tõuseb seltsitegevuse 
koordineeritus, paraneb 
infoliikumine, seltside toetamine ja 
rahastamine hakkab toimuma 
sarnaselt ning kõikidel piirkondadel 
on samad võimalused arenguks.  

 Tugevneb külavanema institutsioon 
ning kasvab vajadus külavanemate 
järele, mis omakorda kasvatab 
piirkondliku isetegevuse aktiivsust.  

 Senised maaraamatukogud 
ühendatakse üheks asutuseks ning 
kõikides teeninduspunktides on 
võimalik tarbida sarnaseid 
teenuseid, samuti paraneb 
infovahetus.  

 Säilitatakse kõik senised 
kooskäimiskohad ning kaalutakse 

 Võimaliku ohuna võib näha vananeva 
elanikkonna kontekstis, et puudub 
soov teha laiemat koostööd 
ühinemispiirkonna teiste 
piirkondadega. Siiski ei saa antud 
ohtu kuigi tõsiseltvõetavaks pidada. 

 Ühinenud omavalitsuse volikogu võib 
kulude kokkuhoidu pidada 
olulisemaks, kui tagada kohapealsed 
võimalused kultuurilisteks 
tegevusteks. Kasutajate vähesuse 
tõttu võidakse kaaluda kohapealsete 
rahvamajade sulgemist. Tõenäoliselt 
seda siiski ei juhtu ning ühinenud 
omavalitsuse raames on võimalik 
kaaluda multifunktsionaalsete 
piirkonnakeskuste rajamist (st hoone 
pole kasutuses ainult rahvamajana, 
vaid pakub ka muid teenuseid: 
raamatukogu, AIP, saun, 
päevakeskus, noortekeskus, jõusaal 
jms). 
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kolmandale sektorile avalike 
teenuste korraldamise 
delegeerimist.  

II-alternatiiv 

 Kultuuri korraldamisel lähtutakse 
eelkõige seni kehtinud 
põhimõtetest.  

 Sarnaselt maksimaalsele 
ühinemisele tugevneb külavanema 
institutsioon ning kolmandale 
sektorile langeb suurem vastutus.  

 Eeldatavalt säilivad senised 
asutused ja kooskäimiskohad.  

 Külaliikumise arenguga tegeleva 
arendusspetsialisti ametikoha 
mitteloomise korral muutub suures 
maaomavalitsuses seltsitegevuse 
koordineerimine raskemaks. Rohkem 
toetust pälvivad eelkõige need 
organisatsioonid, kes on ise 
aktiivsemad.  

 Tõenäoliselt ei toimu 
maaraamatukogude ühendamist ning 
säilib ikkagi senine sõltuvus Valga 
Keskraamatukogust.  

 Multifunktsionaalsete külakeskuste ja 
piirkondlike teeninduspunktide 
rajamine muutub väiksema eelarve 
abil vähem tõenäoliseks.  

Pikem selgitus külavanema institutsiooni kohta.
Külavanemate tekkimine on vajaduse põhine, kuna tegemist on mittetulundusliku 
usaldusametiga. Juhtgrupi hinnangul ei ole külavanematele töötasu maksmine mõistlik, sest 
eesmärk ei ole täiendavaid ametnikke tekitada (see läheb vastuollu külavanema 
usaldusameti ideega). Küll luuakse kompensatsioonisüsteem telefoni ja autokulude 
hüvitamiseks.  

Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise järgselt muutub üha olulisemaks külavanema roll 
kohaliku elu edendajana. Suuremas kohalikus omavalitsuses on vajalik rohujuure tasandilt 
näidata senisest suuremat initsiatiivi, mis aitab eelkõige vältida ääremaastumise ohtu. Kui 
seniste maaomavalitsuste (Hummuli, Karula, Taheva, Tõlliste, Õru) juhid tunnevad oma valla 
elanikke ning elanikud tunnevad juhte, siis ühinemise järgselt olukord muutub ning valla 
juhtimine muutub spetsialistikeskseks ning kohati bürokraatlikumaks. Piirkondade elanikud 
peavad senisest rohkem seisma oma huvide eest, et erinevate piirkondade hääl jõuaks 
volikokku ning samuti ametnikeni. Lahenduseks maksimaalse ühinemise korral on 
külavanemate, külaliikumisele suunatud arendusspetsialisti ning volikogu maaelu komisjoni 
laiapõhjaline ja järjepidev koostöö.  

Ühinemise uuringut tutvustavatel koosolekutel ilmnes põhiküsimusena see, et millised 
õigused ja kohustused on külavanemal ning kuidas toimub tema töö tasustamine? 

Külavanema mõiste on Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega täiesti määratletud: 
§ 58.  Aleviku- ja külavanem 
(1) Aleviku või küla koosolekul võidakse valida aleviku- või külavanem. 
(2) Vallavalitsuse ülesannete täitmine aleviku- või külavanema poolt sätestatakse lepinguga. 
(3) Volikogu võib võtta vastu vallasisese linna linnapea, aleviku, alevi- ja külavanema 
statuudi, milles määratakse vallasisese linna linnapea, aleviku, alevi- ja külavanema valimise 
kord, kandidaadile esitatavad nõuded, õigused ja kohustused ning volituste kestuse periood. 
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Vallasise linna linnapea, aleviku, alevi- või külavanema volituste kestus ei ole piiratud 
volikogu volituste kestusega.  

Kuna seaduse määrang jääb kohati üldiseks ning annab omavalitsustele palju otsustusõigust, 
siis on MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant 2008. a. Siseministeeriumi toel andnud välja 
juhendmaterjali „Külavanema statuut – kommenteeritud väljaanne“, mis selgitab 
külavanema rolli ning annab soovitusi tegutsemiseks. 

Külavanema institutsioon on vabatahtlik ning seadusega üldiselt reguleeritud ning kohaliku 
omavalitsuse ja külaelanike koostöös on vajalik ise leida täiendavad viisid, kuidas 
külavanemat määratleda ning kuidas parimad koostöötavad välja töötada. Külavanema 
statuudi eesmärgiks  ei ole üle koormata ühte kõige aktiivsemat inimest töökohustustega, 
vaid leida võimalusi küla paremaks esindamiseks ning samuti kohalike probleemide 
lahendamiseks. Külavanemate tegevust hakkab ühinenud omavalitsuses koordineerima 
külaliikumisele suunatud arendusspetsialist (koordineerib ka infovahetust volikogu maaelu 
komisjoni ja külavanemate vahel). 

Ühinemise järgselt on vajalik omavalitsusel välja töötada uue valla külavanema statuut ning 
see volikogus vastu võtta. Mõningad aspektid, millele on vajalik tähelepanu pöörata statuudi 
koostamisel: 

 Vajalik on defineerida külaelanik (kas näiteks ainult alalised elanikud või ka 
hooajalised jms). 

 Aleviku- või külavanem on külakogukonna esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla 
ühisest seisukohast, küla ning valla arengukavast ja õigusaktidest. 

 Külavanem peaks olema vähemalt 18-aastane isik. 
 Külavanem valitakse külakoosolekul ning kandidaadiks esitatav isik peaks viibima 

koosolekul kohal. 
 Kandidaadid peavad andma kirjaliku nõusoleku oma kandidatuuri esitamiseks. 
 Külavanema valimisel osalevad kõik üldkoosoleku täisealised elanikud ning igaühel on 

üks hääl (vajalik häälte arv pole üheselt määratud, aga vajalik on kaasata võimalikult 
palju inimesi), valituks osutub üle poole häältest saanud isik.  

 Külakoosoleku toimumisest tuleb aktiivselt elanikke teavitada ning inimesi 
koosolekule kutsuda. 

 Külakoosolekud peaks saama protokollitud, siis on võimalik hiljem vaidlusi vältida 
ning tegevusi tõestada (vajalik on protokollija valimine). 

 Külakoosolekul tehtud otsustest tuleb teavitada vallavalitsust (eelkõige külavanema 
valimine ning kontaktide vahendamine koostöö alustamiseks). 

 Külavanema õigusteks on küla esindamine, külakoosolekute kokku kutsumine, küla 
probleemide arutamise nõudmine volikogus ja valitsuses, volikogu istungitel 
ettepanekutega osalemine, valla eelarvest raha taotlemine küla probleemide 
lahendamiseks, saada teavet omavalitsusest, juhtida külaelanike tähelepanu 
probleemidele ja avaliku korra rikkumisele, moodustada seltsinguid ja töögruppe, 
korraldada küla arengukava koostamist ning astuda oma ametikohalt tagasi (kui see 
on vajalik). 

 Külavanema kohutusteks on küla esindamine, aktiivsuse üles näitamine 
ühistegevuste organiseerimisel, küla üldkoosoleku kokku kutsumine vähemalt kord 
aastas, esitada omavalitsusele vähemalt kord aastas informatsioon küla tegemiste 
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kohta, esitada igal aastal taotlus raha saamiseks valla eelarvest, edastada 
külaelanikele omavalitsusest saadud infot, korraldada küla ajaloo kogumine, tagada 
vajaliku dokumentatsiooni säilimine, aidata õnnetusjuhtumite ja eriolukordade 
lahendamist. 

Peale külavanema valimist on vajalik vallavalitsusega lepingu sõlmimine, kus fikseeritakse 
külavanema volitused ning kohustuste täitmise eest saadav tasu ja kulude hüvitamine. 

5.4. MUUTUSED SPORDIS 

Muutused spordi valdkonnas ühinemise või mitteühinemise korral ei ole määrava 
tähtsusega ühinemise otsuse tegemisel. Siiski analüüsides alternatiivide tugevaid ja nõrku 
külgi võib öelda, et ühinemise korral on võimalik leida enam positiivseid aspekte. Ühe 
olulise argumendina võib välja tuua spordispetsialisti ametikoha loomise, mille abil on 
võimalik ühtlustada piirkondade arengutaset (tagada kõikides piirkondades võrdsed ja 
atraktiivsed võimalused) ning samuti muuta selgemaks ja ühtlasemaks organisatsioonide 
rahastamist.  

Alternatiiv Eelised Puudused

0-alternatiiv 

  Säilib omavalitsuste senine toetus 
sporditegevustele. 

 Omavalitsustel on lihtsam vastu 
tulla kohalike elanike soovidele (sh. 
toetada väiksemat mõju omavaid 
projekte). 

 Maaomavalitsustel puudub vastav 
ametnik, kes tegeleb sporditegevuse 
koordineerimisega ning areng toimub 
isevoolselt. 

 Spordi valdkonna areng on Valga 
linnas eeldatavalt kiirem ning see 
mõjutab piirkonna elanikke enam 
kasutama Valga linna 
sportimisvõimalusi. 

 Maaomavalitsused planeerivad 
investeeringuid iseseisvalt ning 
vähese koostöö korral naabritega 
võib toimuda üleinvesteerimine 
(võimlad, välised suuremad 
spordiväljakud). 

I-alternatiiv 

 Ühinenud omavalitsuse raames
luuakse spordispetsialisti 
ametikoht, kes hakkab tegelema 
spordi valdkonna 
koordineerimisega. 

 Spordispetsialisti abil on võimalik 
analüüsida üksikasjalikult kõikide 
ühinenud omavalitsuse piirkondade 
võimalusi erinevate spordialade 
harrastamiseks (samuti erineval 
tasemel) ning fikseerida 
piirkondlikud prioriteedid. 

 Ühinenud omavalitsuse raames 
selginevad spordiklubide ja –
organisatsioonide rahastamise 
põhimõtted ning kõikidel on 

 Otseseid puudusi ei ole võimalik 
leida. Pigem võib valdkonna arengut 
seostada ühinemise järgse volikogu 
koosseisu kujunemisega: milline on 
volikogus maapiirkondade esindatus 
ning kui prioriteetseks peetakse 
spordi valdkonna arendamist.   
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võimalik saada toetust ühtsetel 
alustel.  

II-alternatiiv 

 Ühinenud omavalitsuse raames 
selginevad spordiklubide ja –
organisatsioonide rahastamise 
põhimõtted ning kõikidel on 
võimalik saada toetust ühtsetel 
alustel. 

 Võimalik on ühtlustada 
sportimisvõimaluste pakkumine 
erinevates piirkondades ning 
kaaluda laiemas perspektiivis 
investeeringuvajadusi. 

 Arvestades tekkinud omavalitsuse 
suurust on spordispetsialisti 
ametikoha loomine vähetõenäoline 
ning kuulub nn. luksusametnike 
kategooriasse (ametikoha loomine ei 
ole prioriteetne). 

 Säilib jätkuvalt läbirääkimiste vajadus 
Valga linnaga, kuna Valga linna 
spordirajatised on atraktiivsed ka  
ümberkaudsete omavalitsuste 
elanikele. 

5.5. MUUTUSED SOTSIAALHOOLEKANDES JA TERVISHOIUS 

Tervishoiu valdkonnas olulisi muutusi ühinemise järgselt ei toimu, kuna omavalitsuse 
otseseks ülesandeks ei ole tervishoiuküsimustega tegelemine. Ühinemine ei mõjuta 
perearstipunktide olemasolu ning paiknemist. Siiski on mõistlik säilitada omavalitsuste 
senised kulutused tervishoiu valdkonnas ning kaaluda kõikide perearstide 
toetamist/mittetoetamist ühtsetel alustel. 

Sotsiaalhoolekande valdkonnas toob ühinemine kaasa olulisi muutusi ning kokkuvõttes 
võib lugeda muutusi positiivseks, kuna luuakse kõik eeldused teenuse kvaliteedi 
tõstmiseks. Sotsiaalteenuste ja -toetuste seisukohast on otstarbekas maksimaalne 
ühinemine või ühinemine, kuhu on kaasatud Valga linn. I ja II alternatiivi puhul on võimalik 
sarnaselt ühtlustada toetuste maksmine, korraldada transport ning pakkuda samu 
teenuseid. Siiski I-alternatiivi kasuks räägiks tugevalt optimaalse struktuuriga 
sotsiaalosakonna moodustamine ning ametnike spetsialiseerumine.  

Alternatiiv Eelised Puudused

0-alternatiiv 

 Omavalitsuste sotsiaaltöötajad on 
hästi kursis oma piirkonna 
probleemidega ja inimestega 
(loodud on isiklikud kontaktid). 

 Suurima puudusena võib välja tuua 
omavalitsuste sotsiaaltöötajate 
erineva kompetentsi (kõikidel 
töötajatel ei ole vajalikku 
kvalifikatsiooni kõikideks 
tegevusteks). Keeruline on 
maaomavalitsuste sotsiaaltöötajatel, 
kes peavad ise kõik küsimused 
lahendama.  

 Puudub ennetustöö, kuna 
sotsiaaltöötajad on üle koormatud. 

 Teenused on killustatud ning ei toimi 
pakettidena, kuna puudub piisav 
koostöö ning teenuste järjepidevus. 

 Raskendatud on abivajajate 
transport. 

 Sotsiaalkorterite järgi on suurem 
nõudlus, kui omavalitsustel 
võimalused (eelkõige Valga linna 
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probleem).

I-alternatiiv 

 Ühinenud omavalitsuse raames on 
võimalik leida lahendusi 
enamustele ühinemise eelsetele 
probleemidele. 

 Olulisema kasutegurina saab 
käsitleda toetuste süsteemi 
ühtlustamist ning teenuste ringi 
laiendamist.  

 Ühinemise raames ehitatakse üles 
optimaalse struktuuriga 
sotsiaalosakond ning jaotatakse 
ülesanded vastavalt pädevusele 
ning toimub spetsialiseerumine. 
Seeläbi on võimalik oskuslikumalt 
lahendada keerukamaid probleeme 
(näiteks erinevad kohtuasjad) ning 
piirkondlikud sotsiaaltöötajad 
saavad keskenduda klienditööle 
ning ennetustegevusele. 

 Suurema omavalitsuse raames on 
võimalik hõlpsamini leida lahendusi 
abivajajate paigutamiseks 
hoolekandeasutustesse ning samuti 
leida sobivaid sotsiaalpindu.  

 Suureneb inimestele osutatavate 
sotsiaalteenuste hulk: näiteks on 
võimalik korraldada abivajajate 
transport terves omavalitsustes 
ühtsetel alustel.   

 Toetuste süsteemi ühtlustamine võib 
nõuda omavalitsuselt liialt suuri 
lisakulutusi. Juhul kui lähtuda 
senistest kuludest ning viia läbi 
teenuste ümberjagamine samade 
ressursside baasil, siis võivad osad 
piirkonnad kaotada teatud teenuste 
mahus, kuna uute teenuste loomine 
vajab lisaressurssi.  

II-alternatiiv 

 Olulisema kasutegurina saab 
käsitleda toetuste süsteemi 
ühtlustamist ning teenuste ringi 
laiendamist. Tõenäoliselt võetakse 
aluseks maaomavalitsuste senised 
teenused. 

 Suurema omavalitsuse raames on 
võimalik hõlpsamini leida lahendusi 
abivajajate paigutamiseks 
hoolekandeasutustesse ning samuti 
leida sobivaid sotsiaalpindu.  

 Võimalik on korraldada abivajajate 
transport terves omavalitsustes 
ühtsetel alustel. 

 Eeldatavalt ei ole võimalik üles 
ehitada mõistliku struktuuriga 
sotsiaalosakonda ning seega säilivad 
piirkondlikud sotsiaaltöötajad, mis 
omakorda tähendab senise 
ülekoormuse säilimist ning 
ennetustöö vähesust. 

5.6. MUUTUSED MAJANDUSES JA ETTEVÕTLUSES 

Majanduse ja ettevõtluse arengute prognoosimine ühinemise järgsel on oluliselt keerulisem, 
kui teiste valdkondade puhul. Ettevõtluse arendamine on ei ole otsene kohaliku 
omavalitsuse üksuse kohustus ning seega on omavalitsuste tegevus selles suunas erinev. 
Üldises plaanis võib eeldada, et suurema omavalitsuse raames on võimalik enam tegutseda 
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ettevõtluse arendamise raames. Valga piirkonna ühinemise järgselt on planeeritud luua 
arenguosakond, mis otseselt toetab ettevõtluse arengut (arendusspetsialistid, välissuhete 
spetsialist).  

Valga piirkonna majanduslik areng sõltub mitmetest teguritest, kuid üldises plaanis võib 
väita, et ühinenud omavalitsuse raames on võimalik kasutada paremat oskusteavet ning 
leida vahendeid ettevõtlust arendavate projektide toetamiseks, mis loob eeldused 
maksutulu kasvamiseks (töökohtade loomine, kui Valga piirkonna üks suurimaid 
probleeme).  

Alternatiiv Eelised Puudused

0-alternatiiv 

 Otsesed eelised puuduvad, kuna 
ettevõtluse arendamine vajab 
laiemapõhjalist koostööd ja 
koordinatsiooni.  

 Valga linna ettevõtluse kiirem areng, 
kuna Valga linn on võimeline enam 
toetama ettevõtluse alaseid projekte 
(näiteks Valga logistika 
kompetentsikeskuse rajamine). 
Olukord põhjustab ettevõtluse 
koondumist Valga linna ning 
maapiirkondadel võib tekkida raskusi. 

 Maaomavalitsuste vähene võimekus 
ressursside paigutamiseks ettevõtluse 
arendamiseks, kuna rahalised 
vahendid kuluvad muude 
valdkondade arendamiseks (eelkõige 
teed, infrastruktuur ja 
sotsiaalhoolekanne). 

I-alternatiiv 

 Majanduse ja ettevõtluse 
arendamise teemade suurem 
käsitlemine, kuna ühinenud 
omavalitsuse arenguosakonna abil 
on võimalik initsieerida erinevaid 
projekte. 

 Ettevõtluse ja majanduse arengu 
käsitlemine strateegilises plaanis: 
kõikide omavalitsuse piirkondade 
arendamine (Valga linn – tootmine 
ja logistika; maapiirkonnad – põllu- 
ja metsamajandus, puidutööstus 
ning turism). 

 Tugev kohalik omavalitsus tagab 
Valga piirkonna elanikele atraktiivse 
elukeskkonna ja tänu sellele ka 
piisava hulga kvalifitseeritud 
tööjõudu olemasolevatele 
ettevõtetele. Luuakse eeldused 
seniste probleemide lahendamiseks 
(nõrk ettevõtlus, kvalifitseeritud 
tööjõu puudus, teede halb 
seisukord, transiidi arengu 
takerdumine).  

 Otsesed puudused võrrelduna 0-
alternatiiviga puuduvad, kuna 
võimalik  leida ressursse 
ettevõtlusega tegelemiseks 
(arenguosakonna baasil). 

II-alternatiiv  Maapiirkondade ettevõtluse alaste  Säilib koostöö vajadus Valga linnaga 
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eeliste suurem teadvustamine ning 
tugev konkureerimine Valga 
linnaga, mis annab piirkonna 
arengule uut hoogu. 

 Suurema eelarve mahu juures on 
võimalik senisest enam toetada 
kohapealsete traditsiooniliste 
tegevusalade ja turismi arengut.  

erinevate projektide elluviimiseks 
(näiteks töötute täiendkoolitus ja 
laiema mõjuga projektid).  

5.7. MUUTUSED TEHNILISES INFRASTRUKTUURIS 

Tehnilise infrastruktuuri valdkonnas on kõikide ühinemist kaaluvate omavalitsuste 
probleemid sarnased: teede valdkond on alarahastatud (puuduvad vahendid isegi jooksvaks 
remondiks); vee- ja kanalisatsioonivarustus pole kõikides piirkondades lõpuni välja ehitatud 
(vanadest trassidest tulenevad lekked ja reostus).  

Ühinemine avaldab tehnilise infrastruktuuri valdkonna arendamisele pigem positiivset 
mõju, kuna omavalitsuse eelarve mahuefekti kasutamisel on võimalik luua kiiremaid 
lahendusi ja ellu viia suuremaid projekte. Eelistatuim on maksimaalse ühinemise variant 
või ühinemine, mille käigus on üheks osapooleks Valga linn.  

Alternatiiv Eelised Puudused

0-alternatiiv 
 Otsesed eelised I-alternatiiviga 

võrreldes puuduvad.  

 Maaomavalitsuste väikeste 
eelarveliste vahendite abil ei ole 
võimalik ellu kutsuda suuremahulisi 
ja terviklahendustele orienteeritud 
projekte (teed ja vee- ning 
kanalisatsioonivarustus).  

 Projektide elluviimist pärsib vähene 
koostöö (omavalitsuste piiriülesed 
aspektid, näiteks kergliiklusteede 
rajamine). 

I-alternatiiv 

 Otsene eelis on omavalitsuse 
suurem eelarve ja sellest tulenev 
mahuefekt. Luuakse eeldused 
suuremate ja terviklahendusi 
pakkuvate projektide elluviimiseks. 

 Otsesed puudused võrrelduna 0-
alternatiiviga puuduvad. 
Investeeringute piirkondlik jaotus 
tulevikus ja prioriteedid sõltub 
eelkõige uue volikogu koosseisust ja 
jõuvahekordade jagunemisest.  

II-alternatiiv 

 Eelised on võrrelduna I-
alternatiiviga suhteliselt sarnased, 
kuigi tekkiv mahuefekt on 
maksimaalse ühinemise korral 
parem. 

 Kuna Valga linna ühinemisele ei 
kaasata, siis ei teki linna- ja 
maapiirkondade probleemide 
vastandamist. 

 Otsesed puudused võrrelduna 0-
alternatiiviga puuduvad. 
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6. KOHALIKE OMAVALITSUSTE ÕIGUSAKTIDE MUUTMISE VAJADUS 

Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kavandamisel on omavalitsuse õigusaktide 
analüüsi puhul olulisim kesksete normatiivaktide analüüs ja nende kontseptuaalne 
ühtlustamine. Tabelis 1 on välja toodud Valga ühinemispiirkonna omavalitsuste olulisemad 
õigusaktid ning esitatud viited nende kättesaadavuse kohta.  

Tabel 1. Valga ühinemispiirkonna omavalitsuste olulisemad õigusaktid.

Valga linn 

Õigusakt Akti kehtestaja ja kuupäev Veebiaadress 

Valga linna 
põhimäärus 

Valga Linnavolikogu 26. mai 
2000. a määrus nr 7 . 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=68420

Valga linna 
heakorraeeskiri

Valga Linnavolikogu 20. 
detsembri 2002. a määrus nr 6  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=243575

Koormise 
kehtestamine 
heakorra eeskirja 
täitmiseks

Valga Linnavolikogu 28. aprilli 
2006. a määrus nr 6

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=102446
6

Valga linna avaliku 
korra eeskiri

Valga Linnavolikogu 20. 
detsembri 2002. a määrus nr 5  

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=243563

Koerte ja kasside 
pidamise eeskiri

Valga Linnavolikogu 21. 
veebruari 2003. a määrus nr 5

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=551890

Sotsiaalhoolekandelist
e vahendite 
kasutamise 
kord Valga linnas 

Valga Linnavolikogu 27. aprill 
2007 määrus nr 4 

http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Sotsia
alhoolekanne/Sotsiaaltoetused

Hooldajatoetuse ja 
puudega inimese 
toetuse määramise ja 
maksmise kord 

Valga Linnavolikogu 
21. septembri 2007. a määrus 
nr 8 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=128675
67

Laste toiduraha 
toetuste määramise ja 
maksmise kord 

Valga Linnavolikogu 13. juuni 
2008. a määrus nr 16 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=130104
64

Valga linna 
ehitusmäärus 

Valga Linnavolikogu 30. märtsi 
2007 määrus  nr 2 

http://www.valgalv.ee/et/Linnakodanikule/Ehitus-
ja-planeerimine/Oigusaktid/Valga-linna-
ehitusmaarus

Valga linna 
jäätmehoolduseeskiri 

Valga Linnavolikogu 
14. detsembri 2007. a määrus 
nr 12 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=128997
99

Valga linna 
korraldatud jäätmeveo 
rakendamise 
tingimused ja kord  

Valga Linnavolikogu 28. märts 
2008 määrus nr 9

http://www.valgalv.ee/UserFiles/Jaatmemajandus
/Valga%20linna%20korrald%20jaatmeveo%20rake
nd%20tingimused.pdf

Reklaami paigaldamise 
kord ja reklaamimaks  

Valga Linnavolikogu 27. märtsi 
määrus 2009 nr

http://www.valgalv.ee/UserFiles/ehitus%20planee
rimine/rekl%20kodukale-veiko.pdf

Hummuli vald

Õigusakt Akti kehtestaja ja kuupäev Veebiaadress 

Õpilaste 
sõidusoodustuste kord 
Hummuli vallas 

Hummuli Vallavolikogu 23. 
septembri 2009 määrus nr 89 

http://www.hummulivv.ee/%C3%B5igusaktid

Hummuli valla 
ehitusmäärus 

Hummuli Vallavolikogu 17. 
veebruari 2010 määrus nr 8   

http://www.hummulivv.ee/uploaded/Hummuli%20
valla%20ehitusm%C3%A4%C3%A4rus.pdf
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Hummuli valla puude 
raie-eeskirja 
kehtestamine 

Hummuli Vallavolikogu 21. 
veebruari 2007 määrus nr 35 

http://www.hummulivv.ee/uploaded/oigusaktid/Rai
e_eeskiri.htm

Hummuli valla 
jäätmehoolduseeskiri 

Hummuli Vallavolikogu 24. 
oktoobri 2007 määrus nr 46  http://www.hummulivv.ee/%C3%B5igusaktid

Hummuli  valla 
korraldatud jäätmeveo 
rakendamise 
tingimused ja kord

Hummuli Vallavolikogu 30. 
aprill 2008 määrus nr 57    http://www.hummulivv.ee/%C3%B5igusaktid

Hummuli valla 
jäätmevaldajate 
registri asutamine 
ja jäätmevaldajate 
registri pidamise kord 

Hummuli Vallavolikogu 18. 
juuni 2008 määrus nr 59  

http://www.hummulivv.ee/uploaded/oigusaktid/Jaa
tmevaldajate%20registri%20kord.htm

Hummuli valla 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
liitumise eeskirja ning 
ühisveevärgi ja - 
kanalisatsiooni 
kasutamise eeskirja 
kinnitamine

Hummuli Vallavolikogu 15. 
jaanuari 2003. a määrus nr 6 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=249828

Sotsiaaltoetuste 
maksmise  
tingimused ja kord 
Hummuli vallas 

Hummuli Vallavolikogu 25. 
aprill 2007 määrus nr 40 http://www.hummulivv.ee/%C3%B5igusaktid

Koduteenuse 
osutamise tingimused 
ja kord 

Hummuli Vallavolikogu 11. 
märtsi 2009 määrus nr 81 http://www.hummulivv.ee/%C3%B5igusaktid

Puudega lapse 
hooldajatoetuse 
maksmise kord 

Hummuli Vallavolikogu 11. 
märts 2009 määrus nr 82 http://www.hummulivv.ee/%C3%B5igusaktid

Riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse 
rahaliste 
vahendite ülejäägi 
kasutamise kord 

Hummuli Vallavolikogu 21. 
jaanuari 2009 määrus nr 75 http://www.hummulivv.ee/%C3%B5igusaktid

Maamaksumäära ja 
maamaksuvabastuse 
andmise korra 
kehtestamine 

Hummuli Vallavolikogu 14. 
jaanuari 2008 määrus nr 50 

http://www.hummulivv.ee/uploaded/oigusaktid/M
aamaksumaara%20kehtestamine.htm

Hummuli valla 
eelarvest projektides 
osalemise 
ning projekttaotlustes 
kaasfinantseerimise 
korra kehtestamine 

Hummuli Vallavolikogu 13. 
novembri 2006 määrus nr 27 

http://www.hummulivv.ee/uploaded/oigusaktid/Hu
mmuli%20proj%20osal%20ja%20kaasfin%20kord.ht
m

Hummuli valla korra 
eeskirjade 
kehtestamine

Hummuli Vallavolikogu 26. 
novembri 2003. a määrus nr 
36 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=686061
(sh. heakorraeeskiri, avaliku korra eeskiri, koerte ja 
kasside pidamise eeskiri) 

Karula vald
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Õigusakt Akti kehtestaja ja kuupäev Veebiaadress 

Karula valla 
ehitusmäärus 

Karula Vallavolikogu 28. mai 
2003. a määrus nr 4 

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
liitumise eeskirja ning 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni 
kasutamise eeskirja 
kinnitamine

Karula Vallavolikogu 
20. märtsi 2003. a määrus 
nr 36 

https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=568333

Karula valla 
jäätmehoolduseeskiri   

Karula Vallavolikogu 14. 
novembri 2007 määrus nr 14

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Karula  valla 
korraldatud jäätmeveo 
rakendamise 
tingimused ja kord   

Karula Vallavolikogu 25.aprill  
2008.a. määrus nr 5  

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Karula valla 
jäätmevaldajate 
registri  
asutamine ja 
jäätmevaldajate 
registri põhimääruse 
kinnitamine   

Karula Vallavolikogu 
15.09.2008.a määrus nr 11 

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Heakorraeeskirja 
kehtestamine   

Karula Vallavolikogu 
28.jaanuari 2003 määrus nr 3 

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Koerte ja kasside 
pidamise eeskirja 
kehtestamine 

Karula Vallavolikogu 
28.jaanuari 2003 määrus nr 
33 

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Avaliku korra eeskirja 
kehtestamine  

Karula Vallavolikogu 
28.jaanuari 2003 määrus nr 3  

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Sotsiaaltoetuste 
määramise ja 
maksmise kord 

Karula Vallavolikogu 
27.02.2009.a. määrus nr 3 

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Õpilaste 
sõidusoodustuste  
määramise ja 
väljamaksmise  
korra kinnitamine   

Karula Vallavolikogu 
30.detsembri 2002.a. määrus 
nr 28 

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Iseseisvale 
toimetulekule 
suunatud 
sotsiaalteenuse kord 

Karula Vallavolikogu 
26.04.2007 määrus nr  6 

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse 
rahaliste vahendite 
ülejäägi kasutamise 
kord   

Karula Vallavolikogu 
19.12.2007 määrus nr 20  

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Karula valla 
sotsiaaleluruumide 
üürile andmise ja 
kasutamise kord   

Karula Vallavolikogu 
19.12.2007 määrus  nr 21 

http://www.karula.ee/index.php?go=teave

Taheva vald

Õigusakt Akti kehtestaja ja kuupäev Veebiaadress 

Taheva valla 
põhimäärus

Taheva Vallavolikogu 17. juuni 
2003. a määrus nr 9   

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=602569
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Taheva valla 
jäätmehoolduseeskiri 

kehtestatud Taheva 
Vallavolikogu 23. novembri 
2007. määrusega nr. 15, 
muudetud 10.10.2008 
määrusega nr 16.   

http://www.taheva.ee/

Taheva valla 
ehitusmäärus

Taheva Vallavolikogu 21. 
aprilli 2003. a määrus nr 5 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=592805

Taheva valla 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
liitumise eeskirja 
kinnitamine

Taheva Vallavolikogu 21. 
aprilli 2003. a määrus nr 6 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=592811

Taheva valla 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni 
kasutamise eeskirja 
kinnitamine

Taheva Vallavolikogu 21. 
aprilli 2003. a määrus nr 7   

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=592821

Taheva valla 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni 
kasutamise eeskirja 
kinnitamine

Taheva Vallavolikogu 21. 
aprilli 2003. a määrus nr 7 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=592821

Taheva valla eelarvest 
eraldatavate 
sotsiaaltoetuste 
maksmise tingimuste 
ja korra kinnitamine

Taheva Vallavolikogu 21. 
jaanuari 2003. a määrus nr 1   

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=254018

Muude 
sotsiaaltoetuste 
määramine ja 
maksmine riigieelarve 
vahenditest

Taheva Vallavolikogu 15. 
oktoobri 2002. a määrus nr 14 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=219893

Taheva valla 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni 
kasutamise eeskirja 
kehtestamine

Taheva Vallavolikogu 
21. detsembri 2000. a määrus 
nr 20 

http://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=69531

Tõlliste vald

Õigusakt Akti kehtestaja ja kuupäev Veebiaadress 

Tõlliste valla 
põhimäärus 

Kinnitatud Tõlliste 
Vallavolikogu 21. augusti 
2003. a määrusega nr 10, 
jõustunud 1. septembril 2003. 
a. 

http://www.tolliste.ee/dokumendid/avalikud

Ehitusmäärus 
Tõlliste Vallavolikogu 26. mai 
2004 määrus nr 7 

Tõlliste valla 
haridusasutuste 
põhimääruste ja 
arengukavade 
kinnitamise kord 

Tõlliste Vallavolikogu 20. 
veebruari  2003 määrus nr 2  

Hooldajatoetuse ja 
puudega inimese 
täiendava 
sotsiaaltoetuse  
määramise ja 

Tõlliste Vallavolikogu 17. 
märtsi 2005 määrus nr 7 
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maksmise kord 

Hoolduskulude 
tasumisel osalemise 
kord 

Tõlliste Vallavolikogu 14. 
detsembri 2009 määrus nr 15  

Isikliku sõiduauto 
teenistus-, töö- ja 
ametisõitudeks 
kasutamise kulude  
hüvitise maksmise 
kord 

Tõlliste Vallavolikogu 22. 
jaanuari 2007 määrus nr 4 

Jäätmehoolduseeskiri 
Tõlliste Vallavolikogu 
20. detsembri 2007 määrus 
nr 23   

Kaevetööde eeskiri 
Tõlliste Vallavolikogu 24. 
septembri 2007 määrus nr 17  

Korraldatud jäätmeveo 
rakendamise 
tingimused ja kord 

Tõlliste Vallavolikogu 25. 
aprilli 2008 määrus nr 8  

Lapse koolieelsesse 
lasteasutusse 
vastuvõtmise ja sealt 
väljaarvamise korra 
kinnitamine 

Tõlliste Vallavolikogu 7. aprilli 
2004 määrus nr 5   

Lapsehoiuteenuse 
rahaliste vahendite 
ülejäägi kasutamise 
kord 

Tõlliste Vallavolikogu 18. 
veebruar 2008 määrus nr 5  

Mittetulunduslikuks 
tegevuseks toetuse 
andmise kord 

Tõlliste Vallavolikogu 8. märtsi 
2010 nr 7

Puudega lapse 
hooldajatoetuse 
määramise ja 
maksmise kord 

Tõlliste Vallavolikogu 09. 
märtsi 2009 määrus nr 4 

Sotsiaaltoetuste 
määramise ja 
maksmise kord 

Tõlliste Vallavolikogu 21. 
jaanuari 2008 määrus nr 1 

Tõlliste valla 
jäätmevaldajate 
registri asutamine ja 
põhimääruse 
kinnitamine 

Tõlliste Vallavolikogu 15. 
septembri 2008 määrus nr 14  

Tõlliste valla omandis 
oleva sõiduauto 
kasutamise kord 

Tõlliste Vallavolikogu 22. 
jaanuari 2007 määrus nr 5  

Tõlliste valla 
teenetemärgiga 
autasustamise kord 

Tõlliste Vallavolikogu 07. mai 
2007 määrus nr 12  

Tõlliste valla vara 
valitsemise kord 

Tõlliste Vallavolikogu 22. 
jaanuari 2007 määrus nr 3   

Toimetulekutoetuse 
vahenditest 
täiendavate 
sotsiaaltoetuste 
maksmine 

Tõlliste Vallavolikogu 19. 
detsembri 2005 määrus nr 23  
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Tugiisiku teenuse 
osutamise kord 

Tõlliste Vallavolikogu 15. 
septembri 2008 määrus nr 15  

Tõlliste valla avaliku 
korra eeskiri 

Tõlliste Vallavolikogu 
17.12.1998 määrus nr 2 

Tõlliste valla heakorra 
eeskiri 

Tõlliste Vallavolikogu 
17.12.1998 määrus nr 2 

Tõlliste valla koerte ja 
kasside pidamise 
eeskiri 

Tõlliste Vallavolikogu 
17.12.1998 määrus nr 2 

Veevarustuse ja 
heitvee ärajuhtimise 
teenuse hinna 
reguleerimise korra 
kinnitamine 

Tõlliste Vallavolikogu 16. 
septembri 2004 määrus nr 13 

Tõlliste valla 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooniga 
liitumise eeskirja ning  
Tõlliste valla 
ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni 
kasutamise eeskirja 
kinnitamine 

Tõlliste Vallavolikogu 16. 
septembri 2004 määrus nr 14 

Õru vald

Õigusakt Akti kehtestaja ja kuupäev Veebiaadress 

Õru valla põhimäärus 
Õru Vallavolikogu 15. 
detsembri 2006. a. määrus nr 
12 

http://www.oeruvv.ee/

Õru valla ehitusmäärus 
Õru Vallavolikogu 21.märtsi 
2003 määrus nr 12 

Ehitus- ja 
lammutusjäätmete 
käitlemise kord 

Õru Vallavolikogu 02.11.2007 
määrus nr 11 

Õru valla korraldatud 
jäätmeveo 
rakendamise 
tingimused ja kord 

Õru Vallavolikogu 18.juuni 
2008 määrus nr 10   

Õru valla 
jäätmehoolduseeskiri 

Õru Vallavolikogu 
2.novembri2007 määrus nr 1 

Õru valla 
jäätmevaldajate 
registri asutamine  
ja jäätmevaldajate 
registri põhimääruse 
kinnitamine 

Õru Vallavolikogu 18.juuni 
2008 määrus nr 11 

Avaliku korra eeskiri 
Õru Vallavolikogu 7.veebruair 
2003 a. määrus nr 10 

Heakorra ja 
kaevetööde eeskiri 

Õru Vallavolikogu 7.veebruari 
2003 a. määrus nr 9 

Koerte ja kasside 
pidamise eeskiri 

Õru Vallavolikogu 07.02.2003 
a. määrus nr 8 

Hooldajatoetuse  ja  
puudega  inimesele  
täiendava  
sotsiaaltoetuse      
taotlemise, määramise 

Õru Vallavolikogu 22. aprilli 
2005  määrus nr 14 
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ja maksmise korra  
kinnitamine 

Koduhoolduse 
osutamise tingimused 
ja kord 

Õru Vallavolikogu 29. 
novembri määrus nr 17 

Sotsiaaltoetuste 
maksmise kord 

Õru Vallavolikogu 15.02.2002. 
a. määrus nr 7 

Üldhooldekodusse 
paigutamise kord Õru 
vallas 

Õru Vallavolikogu 15.augusti 
2008 määrus nr 13    

Ühinenud omavalitsuse raames alustatakse esimese asjana uue omavalitsuse põhimääruse 
koostamisest, mille eelnõu esitatakse kinnitamiseks ühinenud omavalitsuse volikogu 
esimesel istungil. Kuni uue põhimääruse kinnitamiseni kehtivad ühinemiseelsete 
omavalitsuste põhimäärused selles osas, milles nad ei ole vastuolus ühinemislepingus 
sätestatule. Sarnaselt põhimäärusele kehtivad kõik senised õigusaktid lepinguosaliste 
omavalitsuste territooriumidel, kus nad olid kehtestatud.  

Kõikide õigusaktide koostamisel on esmatähtis kaaluda erinevate põhimõtete sätestamist 
piirkonniti, kuna linna- ja maapiirkondade küsimuste käsitlemisel tuleb ette erisusi.  

Ühinenud omavalitsuse raames alustatakse tööd järgmiste olulisemate õigusaktidega, 
millede koostamiseks võetakse aluseks ühinemispiirkonna omavalitsuste senised aktid:  

 Põhimäärus – kõige olulisem õigusakt, mille koostamine on esmatähtis ning millest 
sõltub suuresti uue omavalitsuse toimimine.

 Avaliku korra ja heakorra valdkonnas: 
o Heakorraeeskiri 
o Koormise kehtestamine heakorra eeskirja täitmiseks 
o Avaliku korra eeskiri 
o Koerte ja kasside pidamise eeskiri 

 Sotsiaalhoolekande valdkonnas: 
o Sotsiaalhoolekandeliste vahendite kasutamise kord 
o Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord 
o Hooldajatoetuse ja puudega inimese toetuse määramise ja maksmise kord 
o Puudega lapse hooldajatoetuse maksmise kord 
o Koduteenuse osutamise tingimused ja kord 
o Iseseisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuse kord 
o Sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise kord   
o Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise 

kord 
 Hariduse valdkonnas: 

o Lapse koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise kord 
o Laste toiduraha toetuste määramise ja maksmise kord  
o Õpilaste sõidusoodustuste määramise ja väljamaksmise kord 
o Valla haridusasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise kord 

 Ehituse ja kommunaalmajanduse valdkonnas: 
o Ehitusmäärus 
o Jäätmehoolduseeskiri 
o Ehitus- ja lammutusjäätmete käitlemise kord 
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o Korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord   
o Jäätmevaldajate registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise kord 
o Puude raie-eeskiri 
o Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri ning ühisveevärgi ja - 

kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  
o Kaevetööde eeskiri 

 Maksu- ja varade haldamise valdkonnas: 
o Valla vara valitsemise kord 
o Reklaami paigaldamise kord ja reklaamimaks   
o Maamaksumäära ja maamaksuvabastuse andmise kord 
o Teede ja tänavate sulgemise kord ning teede ja tänavate sulgemise maks 
o Valla eelarvest projektides osalemise ning projekttaotlustes 

kaasfinantseerimise kord 
o Isikliku sõiduauto teenistus-, töö- ja ametisõitudeks kasutamise kulude 

hüvitise maksmise kord 
o Valla omanduses olevate sõiduautode kasutamise kord 

 Muu: 
o Valla teenetemärgiga autasustamise kord 
o Arengudokumentide menetlemise kord 
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7. ÜHINENUD OMAVALITSUSE FINANTSHALDUS 

Valga piirkonna omavalitsuste ühinemise järgselt on uuel volikogul tähtsaim ülesanne panna 
kokku ja võtta vastu uus eelarve, mille koostamise põhimõtted erinevad mõnevõrra senisest 
loogikast.  

Eelarve koostamine on tihedalt seotud kohaliku ettevõtluskeskkonna ja majanduse 
arenguvõimalustega, kuna kohapealsete töökohtade olemasolust ja kvaliteedist sõltub 
omavalitsuse suurim omatulu – füüsilise isiku tulumaksu laekumine. 2002. a. on 
Siseministeeriumi tellimusel OÜ EURREG (töögrupp: professor Jussi S. Jauhiainen, PhD Tiit 
Tammaru, magister Jaak Kliimask, magister Tarmo Pikner, BA Alan Rood ning üliõpilased Eve 
Harju ja Riia Tampik) koostanud uuringu „Eesti linnaregionnide arengupotentsiaali analüüs“. 
Uuringu tulemustel on Valga linnaregioon võrreldes Eesti kaheteistkümne suurima 
linnaregiooniga võrreldes kõige kehvemal positsioonil ning arendamine nõuab ulatuslikku 
poliitikat. Tööhõive seisukohast on linnaregioon nõrk oma väiksuse tõttu ning toimunud on 
majanduslik spetsialiseerumine, mis tähendab vähest mitmekesisust. Absoluutselt suur 
tööhõive on järgmistes valdkondades: töötlev tööstus, hulgi- ja jaemüük ning avalik haldus. 
Suhteliselt suur hõive on veonduses, laonduses ja sides ning elektri-, gaasi- ja veevarustuses. 
Analüüsi aluseks olevate indikaatorite tulemusena on linnaregiooni arengupotentsiaal 
võrreldes teistega igas valdkonnas halb. Puuduvad kohapealsed ressursid ning lühiajalisi 
lahendusi leida ei ole võimalik. Käesoleva omavalitsuse ühinemise uuringu koostamise käigus 
ei ole uuringu osapoolte hinnangul toimunud olulisi muutusi Valga piirkonna ettevõtluses 
ning fookusvaldkonnad on säilinud.  

Tuleviku seisukohast on vajalik kasvatada kohapealse hariduse kvaliteeti, arendada edasi 
olemasolevaid valdkondi, parandada transpordiühendusi eelkõige Võru (transpordi ja 
veonduse ala) ja Narva (arengupoliitika valdkond) suundadel ning alustada laiemat 
rahvusvahelist koostööd.  

Antud peatükis käsitletakse omavalitsuse eelarve kujunemist kokkuvõtlikult, kuna analüüs 
eelmise perioodi eelarvetest on esitatud ühinemise uuringu teise osa kaustas peatükis 
üheksa. Ühinemise raames on oluliselt lihtsam prognoosida tulevikus tekkivaid kulusid, kui 
tulusid, seetõttu on esitatud kõigepealt omavalitsuste kulude ülevaade ning seejärel läbi 
sissejuhatavate selgituste jõutakse omavalitsuste tulude analüüsini.  

7.1.MAKROMAJANDUSLIKUD JA SEADUSANDLIKUD EELDUSED 

Makromajanduslikud põhinäitajad
Eesti majandus tervikuna on viimase kümnendi jooksul läbi teinud kiireid ja muutlikke 
arenguid. Aastatel 2000-2008 toimus riigis keskmiselt 7% sisemajanduse kasv aastas. Selline 
kasv viis Eesti Euroopa Liidus kolme kõige kiirema SKP reaalkasvuga riigi hulka. Kiire 
majanduskasvu tulemusena toimus keskmisest kiirem hüpe elatustasemes. Kogutoodang 
ühe elaniku kohta aastas kerkis Eurostati andmetel (arvestades ostujõudu) 45% tasemelt 
2000. aastal 67% tasemeni 2008. aastal EL 27 liikmesriigiga võrrelduna.  
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Keskmisest kiiremat majanduskasvu võimaldasid peamiselt kuni 2005. a. suhteliselt madalal 
tasemel püsinud inflatsioon ning pankade kergekäeline laenude andmine (vaatamata Eesti 
Panga korduvatele hoiatustele kiire laenukoormuse kasvuga seotud riskide eest juba 2003. a. 
Siiski said laenu- ja kinnisvarabuum tõelise hoo sisse 2005. a.). Tulemusena kasvas tööhõive, 
vähenes töötus ning keskmise palga kasv oli vastavuses tööviljakuse kasvuga. Kõik eelnev 
mõjutas tugevalt tarbijate ja ettevõtete kindlustunnet ning süvendas välisinvestorite 
usaldust Eesti majanduse vastu. Kasvas ka erasektori laenujäägi suhe SKP-sse: 2002. a. oli 
vastav näitaja 42% ning 2008. a. lõpul 110%, mis on EL uute liikmesriikidega võrreldes väga 
kõrge. 

Pärast kiiret kasvu toimusid olulised muutused halvenemise suunas. Märgid 
majanduslangusest hakkasid ennast ilmutama 2007. a. keskel, mil kinnisvaraturg langusesse 
pöördus. Täiendava hoobi sai Eesti majandus globaalsest finantskriisist, mis kulmineerus 
2008. a. sügisel.  

Kõige selle tulemusena on tekkinud majanduses keeruline olukord, millega peavad 
omavalitsused eelarvete ja eelkõige tulude planeerimisel arvestama:  

 Oluliselt on pidurdunud palgakasv ning standardiks on saanud palkade vähendamine 
ja töötajate koondamised. 

 Langenud on nii sise- kui välisnõudlus ning sellest tingituna on tekkinud probleemid 
ettevõtete majandustegevuses. 

 Kiiresti on kasvanud registreeritud töötute arv. 
 Raskemaks on muutunud laenude teenindamine. 
 Langenud on maksutulude laekumine. 

2009. a. ulatus Eesti majanduslangus 14%-ni.  

Olulisemad makromajanduslikud riskid Rahandusministeeriumi majandusprognoosidele: 
 Välis- ja sisenõudluse jätkuv langus võib tingida hinnakonkurentsi tõusu ning seega 

kasumimarginaalide kiiret vähenemist. Vähenevad ettevõtete sissetulekud, suureneb 
tööpuudus ja langeb tootearenduste tase (langeb ekspordipotentsiaal). 

 Tööjõuturu kohanemisvõime määr jätkuva majanduslanguse tingimustes. 
 2011. a. Euro kasutuselevõtu korral paraneb investeerimiskliima ning osad riskid 

saavad maandatud. 
 Tekkinud pankadepoolsed krediidipiirangud, mis pärsivad investeeringuid 

(probleemid laenukapitali kaasamisega). 
 Maailmamajanduse W-kujuline taastumine, mis tähendab uue võimaliku langustsükli 

teket (negatiivne mõju ekspordile). 
 Võimalik kaudsete maksude tõstmine ja seeläbi surve inflatsioonile. 

Riigi eelarvestrateegia 2011-2014
Riigi eelarvepoliitika olulisemateks eesmärkideks on toetada makromajanduslikku stabiilsust 
läbi turgude paindlikkuse ja efektiivsuse, ohjata majanduse tasakaalustatud arengut 
ohustavaid riske ning parandada fiskaalpoliitikata kaudu majanduse kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet. Vajalik on tagada eelarvepoliitika pikaajaline jätkusuutlikkus rahvastiku 
vananemise tingimustes, vajalik on ümber kohanduda muutuvas keskkonnas. Valitsussektori 
eelarvepositsiooni eesmärgiks on saavutada struktuurselt tasandatud eelarvepositsiooni 
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(eemaldatakse nominaalsest positsioonist nii majandustsükli mõjud, kui ka ühekordsed ja 
ajutised tegurid) ülejääk 2012. aastaks. Nominaalse eelarveülejäägini jõutakse 2013. 
aastal.   

Ühinemise seisukohast on oluline üritada prognoosida riigieelarvest omavalitsuste 
eelarvesse laekuvaid vahendeid. See osutub paraku keerulisemaks ning detailselt 
prognoosimatuks, kuna vastavalt Riigi eelarvestrateegiale 2011-2014 kavandatakse 
kohalike omavalitsuste vahel ühtlasem vahendite jaotus tagada kohalike omavalitsuste 
tasandusfondi valemi edasiarendustega ehk muudatustega finantseerimisskeemis.

Õigusaktid
Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadusele“  on omavalitsuse 
finantsjuhtimise oluliseks tööriistaks eelarvestrateegia koostamine, mis peab aitama 
saavutada arengukavas sätestatud eesmärke. Seega ühinemise järgselt oluline koostada 
üheskoos arengukavaga ka eelarvestrateegia, mis loob alused ühinemise järgse eelarve 
koostamiseks.  

Vastavalt „Riigieelarve seadusele“ on kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve seotud 
riigieelarvega: seadusega kohaliku omavalitsuse üksusele pandud riiklike kohustustega 
seotud kulud kaetakse eraldistega riigieelarvest. „Riigieelarve seaduse“ § 9 kohaselt tehakse 
riigieelarvest eraldisi kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse: eelarvete tasandusfondi 
kaudu ja sihtotstarbeliste eraldistena. 

Täiendavad tingimused: 
 Eelarvete tasandusfondi suurus riigieelarve eelnõus ja eelarvete tasandusfondi jaotus 

määratakse kindlaks kohaliku omavalitsuse üksuste ja kohalike omavalitsuste liitude 
volitatud esindajate ja Vabariigi Valitsuse esindajate vahelise kokkuleppe alusel. Kui 
kokkulepet ei saavutata, otsustab eelarvete tasandusfondi suuruse riigieelarve 
eelnõus ja selle jaotuse Vabariigi Valitsus ning esitab lahkarvamused eelarve eelnõu 
seletuskirjas Riigikogule. Tasandusfondi suurus ja selle jaotamise põhimõtted 
sätestatakse riigieelarves.  

 Kui kohaliku omavalitsuse üksus on ületanud eelarveaastal valla- ja linnaeelarve 
seaduse § 8 lõike 1 alusel kehtestatud kohustuste võtmise mahu, on Vabariigi 
Valitsusel õigus rahandusministri ettepanekul vähendada kohaliku omavalitsuse 
üksusele eelarvete tasandusfondist tehtavaid väljamakseid summa ulatuses, mille 
võrra mahtu ületati.  

 Kui kohaliku omavalitsuse üksusel on riigi ees täitmata rahalisi kohustusi, on Vabariigi 
Valitsusel õigus jätta talle eelarvete tasandusfondist selle summa ulatuses väljamakse 
tegemata. Riik loobub välja maksmata jääva summa ulatuses nõudest kohaliku 
omavalitsusüksuse vastu .  

 Vabariigi Valitsus kehtestab igaks eelarveaastaks riigieelarves eelarvete 
tasandusfondi määratud vahendite kohaliku omavalitsuse üksustele ülekandmise 
jaotuse kvartalite või kuude lõikes.  

 Rahandusministri nõusolekul võib kohaliku omavalitsuse üksuse põhjendatud 
taotluse alusel nimetatud tasandusfondi eraldisi üle kanda ka avansiliselt 
eelarveaasta eelseisvate perioodide arvel.  
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Vastavalt „Valla- ja linnaeelarve seadusele“ koosneb vastava omavalitsusüksuse 
eelarveaasta kõigist tuludest ja kuludest ning finantseerimistehingutest. Eelarve tasakaalu 
korral on tulud ja kulud võrdsed. Eelarve ülejäägi korral ületavad tulud kulusid. Eelarve 
puudujäägi korral ületavad kulud tulusid. Tulude ja kulude vahe katmiseks nähakse valla- või 
linnaeelarves ette finantseerimistehingud. Finantseerimistehingutega kaasnevad 
muudatused finantsvarades ja kohustustes. Finantsvarad on hoiused, ostetud väärtpaberid 
ja muud taolised varad. Kohustused on võetud laenud, emiteeritud väärtpaberid ja muud 
taolised kohustused. 

Eelarve tulud majandusliku sisu järgi on: 
1) maksud; 
2) kaupade ja teenuste müük, sealhulgas lõivud; 
3) materiaalse ja immateriaalse vara müük; 
4) tulud varadelt; 
5) toetused, sealhulgas välisabi; 
6) muud tulud, sealhulgas trahvid. 

Eelarve kulud majandusliku sisu järgi on: 
1) personalikulud; 
2) majandamiskulud; 
3) subsiidiumid ettevõtlusele; 
4) sotsiaaltoetused; 
5) eraldised mitteresidentidele; 
6) eraldised muule valitsussektorile; 
7) muud eraldised; 
8) materiaalse ja immateriaalse vara soetamine ja renoveerimine; 
9) intressid ja kohustistasud; 
10) muud kulud. 

Eelarve koostamisel ja analüüsimisel on olulisim mõiste eelarve tulem, mis väljendab 
eelarve tulude kogusumma ja kulude kogusumma vahet, millele on liidetud 
investeerimistegevuste kogusumma. Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve on tasakaalus, 
kui eelarvetulem on null. Kui tulem on positiivne, on eelarve ülejäägis, kui tulem on 
negatiivne, on eelarve puudujäägis. 

Vastavalt „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele“ on omavalitsusüksuse ülesandeks 
korraldada antud vallas või linnas sotsiaalabi ja -teenuseid, vanurite hoolekannet, 
noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, 
jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla teede 
ja linnatänavate korrashoidu, juhul kui need ülesanded ei ole seadusega antud kellegi teise 
täita. Nimetatud valdkondade avalike teenuste arengu tagamiseks on omavalitsusel 
kohustuslik koostada arengukava.  

Kohaliku omavalitsuse eelarve koostamine on alates 1991. a. muutunud järjest 
keerulisemaks. See on olnud tingitud peamiselt vajadusest regulatsiooni järele (kohaliku 
võimu finantstegevuse läbipaistvuse suurendamine ning järelevalve tõhustamine) ning 
valdkondade struktuuri täienemisest (lisandunud on uusi hallatavaid asutusi, omavalitsuse 



54 

osalusega majandusühinguid ning investeeringulisi koostööprojekte). Enim mõjutavad 
kohaliku omavalitsuse eelarve kujunemist üldine majandusseis ja riigieelarve koostamine, 
maksude laekumine, kohalikud poliitilised otsused ning rahvastikusündmused. 

Omavalitsuse eelarve tulud kujunevad peamiselt järgmistest allikates: 
 Tulumaks (sõltub maksumaksjate arvust, keskmisest sissetulekust ning riigi poliitikast, 

mis väljendub omavalitsusele laekuva tulumaksu osa suuruses). 
 Maamaks (sõltub maa kõlvikulisest jaotusest, kehtestatud maksumääradest ning 

kinnisvaraturu olukorrast). 
 Kohalikud maksud (sh. müügimaks, paadimaks, reklaamimaks, teede ja tänavate 

sulgemise maks, mootorsõidukimaks, loomapidamismaks, lõbustusmaks, 
parkimistasu). Kohtla vallas on kasutusel reklaamimaks.  

 Riiklik tasandusfond (tasandus- ehk toetusfond on ette nähtud kõikidele 
omavalitsustele, mille abil tasakaalustatakse erinevusi ning kindlustatakse kõikidele 
minimaalne toimetulek). 

 Investeeringutoetused (KOIT kava ning projektipõhised toetused sihtasutustelt ja 
fondidelt). 

 Eraldised hariduskuludeks (pedagoogide palgavahendite tagamiseks). 
 Toimetulekutoetused (toetused sotsiaalvaldkonna edendamiseks). 
 Muud sihtotstarbelised toetused (üldjuhul iseseisvatel jaotusmehhanismidel 

põhinevad eraldised erinevate ministeeriumide kaudu). 
 Muud omatulud (loodusvarade kasutamise tasu, hallatavate asutuste omatulud, tulu 

osutatud teenustelt, näiteks haridusvaldkonna arvlemised). 

Viimase viie aasta jooksul (2005-2009) on toimunud omavalitsuste tulubaasi kujunemise 
mõjutegurite osas mitmeid muudatusi, millest annab ülevaate tabel 2.  

Tabel 2. Kohalike omavalitsuste tulubaasi kujunemine 2005-2009 (allikas: Rahandusministeerium). 

Eelarve 
positsioon 

2005 2006 2007 2008 2009 koos   LEA-ga 

Tulumaks 

KOV saab 11,6% 
brutopalgalt. 
Suurendati baasi 100 
miljonit 

KOV saab 11,8% 
brutopalgalt. 
Hooldajatoetuse 
üleandmisel 0,1 
tulumaksu osa ja 
0,1 baasi 
suurendamine 
(Kokku 120 
miljonit) 

KOV saab 11,9% 
brutopalgalt. Anti 
tulubaasi palkade 
ühtlustamise 
vahendid 0,1 
suurendamisega. (70 
miljonit) 

KOV saab 11,9% 
brutopalgalt. 

KOV ei saa 
maksuintresse, mis 
laekuvad 
riigieelarvesse. 
Deklariteta raha ei 
kanta KOV-idele. 
KOV tulumaksu osa 
on 11,93%.     2009 
kärbete tulemusel 
1. aprillist KOV osa 
11,4%-i. Riik kärpis 
tulubaasi. 

Maamaks 
Kaalutud keskmine 
määr 1,08% 

Kaalutud 
keskmine määr 
1,1% 

Kaalutud keskmine 
määr 1,16% 

Kaalutud 
keskmine määr 
1,4% (Tallinna 
maamaksu 
määrade kasv) 

Looduskaitse-
aladelt ühtne 
maamaksu vabastus 
50% või täielik 
vabastus. 
Tasandusfondis 
võeti vähenemine 
arvesse. 
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Keskkonnatasud ei ole olulisi muutusi 

Üleriigilised 
maardlad 50:50%, 
kohalikud 
maardlad KOV-
idele, vee eri-
kasutuse tasu 
50:50%, 
saastetasu 
prügilatelt 75% 
KOV 

ei ole olulisi muutusi 
ei ole olulisi 
muutusi 

ei ole olulisi 
muutusi 

Kohalikud 
maksud 

ei ole olulisi muutusi 
ei ole olulisi 
muutusi 

ei ole olulisi muutusi 
ei ole olulisi 
muutusi 

ei ole olulisi 
muutusi 

Tasandusfond 
Tasandusfondi 
kogusummat ei 
suurendatud 

Tasandusfondi 
arvestusliku 
tulumaksu 
põhimõtete 
lihtsustamine 
(kaalutud 
keskmine). 
Tasandusfondi 
üldine kasv + 55 
miljonit ja 
hooldajatoetuse 
lisandumine + 126 
miljonit 

Tasandusfondi üldine 
kasv + 270 miljonit ja 
palkade ühtlustamise 
lisandumine 
lisandumine + 28,5 
miljonit 

Tasandusfondi 
maht ei 
suurenenud. 

Tasandusfondi 
maht suurenes 
maksuintresside 
ümberkorralduse 
kompenseerimise 
tõttu 1,5 milj. 
Teede andmete 
aluseks võeti 
esmakordselt teede 
register. Kärbete 
tulemusele 
vähendati 
tasandusfondi 
kogusummat. 
Kogusumma on 1,1 
miljardit. Tulubaasi 
stabiliseerimiseks 
30 milj. II LEA-ga 
suurendati 
tasandusfondi 50 
milj.kr. 

Muud eraldised 

Hooldajatoetuse 
üleandmine KOV-ide 
kohustuseks koos 
vahenditega (aastast 
2006 tulubaasis). 
Haridusinvesteeringud 
anti pearahasse 
(jaotatakse valemiga) 
Kohalike teede hoiuks 
nähti ette 5% teehoiu 
vahenditest. 

Koolilõuna 
toetuse 
laiendamine 5.-.9. 
klassi õpilastele. 
Eraldati vahendid 
sotstoetuste 
admin ja 
arendamise 
kuludeks. 
Kohalike teede 
toetuseks eraldati 
10% teehoiu 
vahen-ditest.  

Riik asus toetama 1.-
9. klassi laste tasuta 
töövihikuid. KOV 
teehoiu vahendite 
osa suurendati 15%-
ni.  

Riik asus toetama 
lasteasutusi (sh 
palgavahendid) ja 
käivitus lasteasu- 
tuste 
investeeringute 
programm.          
Käivitus uus 
kompleksne 
üldhariduskoolide 
pearahamudel.    
RE kehva seisu 
tõttu tehti 
eraldiste kärpeid 
(KuM invest, 
lasteaedade 
invest, 
tasandusfondi 
eraldiste jäägid) 

RIIGIEELARVE 
KÄRPED!  
Hariduskulude 
investkomponent 
vähendati 250 milj 
pealt 50 milj peale, 
ei eraldata raha 
sotstoetuste 
arendamiseks, 
teehoiu rahad viidi 
10% peale, lükkus 
edasi lasteadade 
programmi 
investeeringute 
toetamine, anti üle 
puudega laste 
hooldajatoetuse 
vahendid.                   
2009 LEA-ga võeti 
ära lasteaedade 
programmi 
vahendid. Teehoiu 
raha vähendati 200 
milj ja seoti lahti 
protsendist 
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Muud 
ühekordsed 
eraldised 

Maksti välja 
ühinemistoetus 
vastavalt ühinemise 
soodustamise 
seadusele (nupp 500, 
min 1,5 milj, max 3 
milj).   

Küttehinna kasvu 
kompenseerimine 
elanikele läbi     
KOV-ide.      
Tormikahjude 
kompenseerimine 
EL solidaarsus-
fondi 
vahenditega. 
Finantsraskustes 
KOV-ide 
saneerimistoetus. 

Ühinemistoetuse 
määrade 
suurenemine (nupp 
500, min 2 milj, max 
4 milj) 

Finantstegevuse 
piirangud 

ei ole olulisi muutusi 
ei ole olulisi 
muutusi 

ei ole olulisi muutusi 
ei ole olulisi 
muutusi 

2009 LEA-ga 
kehtestati 
laenutegevuse 
täiendavad 
piirangud. Laenu 
võib võtta ainult 
välisabi projektide 
omaosaluse 
katteks. Taotlused 
tuleb RM-iga 
kooskõlastada. 

Finantsarvestuse 
reeglid 

ei ole olulisi muutusi 

Raamatupidamise 
juhendite järgi 
hakati RKAS ja 
KOV-ide koolide 
tehinguid 
käsitlema 
kapitalirendina. 
Saldoandmikud 
konsolideerimis-
grupi kohta 

ei ole olulisi muutusi 
Saldoandmike 
esitamine on 
igakuine 

Muu KOV 
funktsioonide ja 
rahastamisega 
seotud teemad 

Tulubaasi kärpega 
vähendati kohustusi 
lasteaedade osas 
(1,5 aastast 
kohustus, 
noorsootöö seadus, 
spordiseadus) 

7.2. KULUDE VALDKONDLIK JAOTUMINE 

Käesolevas peatükis esitatakse hinnanguline nägemus ühinemisjärgsest omavalitsusest 
kulude planeerimise kontekstis. Kindlasti ei ole alljärgnev üleaade lõplik tõde ning ühinemise 
reaalsel elluviimisel võib kulude jaotus mõnevõrra erineda. Kindlasti mõjutavad eelarve 
kulude jaotust ühinemise järgselt uue volikogu poliitilised otsused.  

Kulude vaatlemisele lähenetakse valdkondade kaupa ning kulude hindamise aluseks on 
ühinemispiirkonna omavalitsuste 2010. a. aasta eelarved. Kulud tuuakse välja summaarselt 
ning arvestatakse ühises arengustrateegias toodud uuendusi ja muudatusi, mis põhjustavad 
mõnevõrra kulude jaotuses erinevusi võrreldes senisega. 2010. a. eelarvete põhjal kulude 
jaotus elaniku kohta võrrelduna summaarsega on toodud tabelis 3.  

Tabel 3. Ühinemispiirkonna kulude arvestus elaniku kohta 2010. a. eelarvete põhjal.

Kulu liik Hummuli Karula Taheva  Tõlliste Õru Valga Summaarne 

Elanike arv 942 1 039 877 1 800 498 14 082 19 238 
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KULU KOKKU 13 551 078 14 149 375 14 124 695 22 472 741 6 100 534 162 367 000 232 765 423 

El. kohta 14 385 13 618 16 106 12 485 12 250 11 530 12 099 

Üldised 
valitsussektori 
teenused 

2 016 894 2 078 116 2 531 120 3 385 024 1 247 273 17 784 475 29 042 902 

El. kohta 2 141 2 000 2 886 1 881 2 505 1 263 1 510 

Avalik kord ja 
julgeolek 

2 000 30 000 0 1 900 0 95 000 128 900 

El. kohta 2 29 0 1 0 7 7 

Majandus ning 
elamu- ja 
kommun. 

1 496 540 903 193 1 266 255 1 612 641 667 974 27 456 700 33 403 303 

El. kohta 1 589 869 1 444 896 1 341 1 950 1 736 

Keskkonnakaitse 305 222 528 805 0 211 120 171 700 854 000 2 070 847 

El. kohta 324 509 0 117 345 61 108 

Tervishoid 68 150 12 000 26 300 68 370 0 90 600 265 420 

El. kohta 72 12 30 38 0 6 14 

Vabaaeg, kultuur 
ja sport 

632 582 1 315 603 1 358 998 1 823 603 372 800 20 594 200 26 097 786 

El. kohta 672 1 266 1 550 1 013 749 1 462 1 357 

Haridus 6 937 484 6 347 910 5 313 934 12 855 242 2 790 749 72 825 000 107 070 319 

El. kohta 7 365 6 110 6 059 7 142 5 604 5 171 5 566 

Sotsiaalne kaitse 2 092 206 2 933 748 3 628 088 2 514 841 850 038 22 667 025 34 685 946 

El. kohta 2 221 2 824 4 137 1 397 1 707 1 610 1 803 

Valdkondlikele kulude käsitlemisele eelnevalt tuuakse peatükkides 7.1.1 ja 7.1.2 välja üldised 
valitsussektori kulud (personali- ja majandamiskulud). Seega ülejäänud valdkondlike kulude 
käsitlemisel peatükkides 7.1.3 kuni 7.1.10 ei arvestata enam personaliga seonduvat. Kuna 
omavalitsused kajastavad eelarvetes ametnike personalikulusid vastavate valdkondade 
juures, siis erinevad välja toodud numbrid reaalsetest omavalitsuste eelarvete numbritest 
palgakulude võrra. Antud analüüsi peamiseks eesmärgiks on selgitada välja, kas kulud 
suurenevad või vähenevad ning toetada seeläbi ühinemise algatamise või mittealgatamise 
otsust. Eesmärgiks ei ole otseselt ühinemise järgse omavalitsuse eelarve detailne 
planeerimine.  

7.2.1 VALLAVALITSUSE- JA VOLIKOGU TASUSTAMINE NING AMETNIKE 
PERSONALIKULUD 

Eestis aset leidnud omavalitsuste ühinemiste järgselt on üldiselt valitsemiskulud vähenenud, 
va Suure-Jaani vallas, kus valitsemiskulude osakaal tõusis 1,4%.  

Valga piirkonna omavalitsuste maksimaalse ühinemise käigus on võimalik saavutada 
kulude kokkuhoid valitsemiskulude arvelt. Hetke seisuga töötab omavalitsustes kokku 94 
ametnikku, nendest 42 maaomavalitsustes ning 52 Valga linnas. Ühinemise uuringu 
töögruppide analüüsi tulemusel on välja töötatud omavalitsuse juhtimise optimaalne 
struktuur, mis koosneb 68-st ametnikust (tabel 4). Seega kavandatakse maksimaalse 
ühinemise järgselt ametnike arvu vähendada 26 võrra, kellest reaalselt kaotatakse 21 
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ametikohta, kuna struktuurist arvatakse välja sotsiaalpedagoogid, logopeed ning 
liikumispedagoog. Nimetatud ametikohad koondatakse koolide alla.  

Hetkel moodustavad omavalitsuste ametnike töötasud kokku summa ca 15,28 miljonit 
krooni, millest Valga linn 10,24 miljonit, Hummuli vald 1,11 miljonit, Karula vald 1,16 
miljonit, Taheva vald 0,98 miljonit, Tõlliste vald 1,21 miljonit ja Õru vald 0,58 miljonit. 
Omavalitsuste ühinemise korral on võimalik saavutada teatud kokkuhoid ametnike 
palgafondi arvelt. Tabelis 3 on esitatud soovituslikud aastapalgad uue omavalitsuse raames. 
Toodud palgafond moodustaks kokku 15,925 miljonit krooni, mis on olemasolevast 0,64 
miljonit krooni suurem. Tabelis 3 toodud struktuurist on välja jäetud sotsiaalpedagoogid, 
logopeed ning liikumispedagoog, kelle palgafond kokku on ca 0,8 miljonit krooni. 
Rahasumma tuleb omavalitsusel ka edaspidi kulutada, kuid koolide eelarvete ridade juures. 
Seega on ühinemise tulemusel kasvab reaalne kulu ametnike palkadele 1,44 miljoni krooni 
võrra (tabelis 4 toodud palgafondide alusel). Otsus reaalsete palgavahemike kohta tuleb 
langetada omavalitsuse volikogul ning seega võib palgafondi summa suurus muutuda. 
Tabelis 3 toodud palkade määramisele on võetud aluseks omavalitsuste senised 
palgamäärad, kuid arvestatud on vajadusega tõsta kaadri kompetentsi, mistõttu on palgad 
olemasolevatest määradest mõnevõrra kõrgemad. Summad on ümardatud ning fikseeritud 
üldistes raamides. Kui võtta aluseks senine palgakulu kokku 2010. a. 15 282 639 ning 
ametnike arv 94, siis on keskmine palgafond 162 581. Vähendades ametnike arvu 68-ni, nagu 
ühises arengustrateegias ning jättes keskmise palgafondi samaks, siis on palgakulu kokku 
11 055 526. Kokkuhoid ametnike palgakuludelt oleks 4 227 113 krooni.  

Tabel 4. Maksimaalse ühinemise järgne ametnike tasustamine.

Tasu kujunemine 
Aastas 

Palgafond 

Vallavalitsus 

Vallavanem 500 000 

Abivallavanem (haridus, kultuur, sport, sotsiaaltöö) 450 000 

Abivallavanem (areng ja planeerimine) 450 000 

Abivallavanem (varahaldus, rahandus, kommunaalmajandus) 450 000 

Siseaudiitor 350 000 

Haridus- ja kultuuriosakond 

Juhataja (haridusspetsialist) 300 000 

Kultuurispetsialist 225 000 

Spordispetsialist 225 000 

Sotsiaalosakond 

Juhataja 300 000 

Lastekaitse spetsialist (Valga) 200 000 

Lastekaitse spetsialist (Valga) 200 000 

Lastekaitse spetsialist (Hummuli, Õru, Tõlliste piirkond) 200 000 

Lastekaitse spetsialist (Taheva, Karula piirkond) 200 000 

Puuetega inimeste spetsialist 200 000 

Puuetega inimeste spetsialist 200 000 

Vallaarst (0,5) 200 000 

Hummuli piirkondlik sotsiaaltöötaja 200 000 
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Karula piirkondlik sotsiaaltöötaja 200 000 

Taheva piirkondlik sotsiaaltöötaja 200 000 

Tõlliste piirkondlik sotsiaaltöötaja 200 000 

Õru piirkondlik sotsiaaltöötaja 200 000 

Valga piirkondlik sotsiaaltöötaja 200 000 

Valga piirkondlik sotsiaaltöötaja 200 000 

Valga piirkondlik sotsiaaltöötaja 200 000 

Valga piirkondlik sotsiaaltöötaja 200 000 

Arenguosakond 

Juhataja 325 000 

Arendusspetsialist 250 000 

Arendusspetsialist (külaliikumine) 250 000 

Välissuhete spetsialist 250 000 

Planeerimis- ja ehitusosakond 

Juhataja (ehitusspetsialist) 300 000 

Vallaarhitekt 300 000 

Ehitusjärelevalve spetsialist 225 000 

Ehitusjärelevalve spetsialist 225 000 

Planeerimisspetsialist 225 000 

GIS-spetsialist 225 000 

Maakorraldaja 225 000 

Kommunaalmajanduse osakond 

Juhataja 300 000 

Heakorra vanemspetsialist 250 000 

Heakorra spetsialist 225 000 

Heakorra spetsialist 225 000 

Haljastusspetsialist 225 000 

Keskkonnaspetsialist 225 000 

Majandusspetsialist 225 000 

Metsnik 200 000 

Abimetsnik 125 000 

Remondimees 125 000 

Rahanduse ja varahalduse osakond 

Juhataja 325 000 

Pearaamatupidaja 300 000 

Ökonomist 300 000 

Raamatupidaja 200 000 

Raamatupidaja 200 000 

Raamatupidaja 200 000 

Raamatupidaja 200 000 

Raamatupidaja 200 000 

Vallakantselei 

Vallasekretär 325 000 

Jurist 275 000 

Avalike suhete spetsialist 225 000 
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Personalispetsialist 200 000 

Sekretär  150 000 

Sekretär  150 000 

Registripidaja 150 000 

Arhivaar 150 000 

Arvutispetsialist 250 000 

Hummuli TP 150 000 

Karula TP 150 000 

Taheva TP 150 000 

Tõlliste TP 150 000 

Õru TP 150 000 

Kokku ametnike personalikulu aastas 15 925 000 

Kulu volikogu tööle 
2010. a. kulub omavalitsuste volikogude ülalpidamisele kokku 1,44 miljonit krooni, millest 
Valga moodustab 810 700 krooni, Hummuli 217 395 krooni, Karula 163 400 krooni, Taheva 
76 140 krooni, Tõlliste 129 115 krooni, Õru 42 900 krooni.  

Ühinenud omavalitsuse volikogus hakkab tööle ühtekokku 21 volikogu liiget, lisaks 
tegutsevad seitse temaatiliste komisjoni. Volikogu töö tõhustamiseks luuakse juhataja-
referendi ametikoht. Sisuliselt lähtutakse Valga linnavolikogu struktuurist ning samuti 
säilitatakse volikogu juhataja-referendi ametikoht. Sisuliselt on võimalik toime tulla Valga 
linna olemasoleva kulude suurusjärguga (kuna volikogu liikmete arv ning juhataja-referendi 
ametikoht säilivad ning kulude kasvatamine ei ole otstarbekas) ning ühinemise järgselt on 
võimalik volikogu töö optimeerimise arvelt säästa ühtekokku ca 0,6 miljonit krooni.   

7.2.2 ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED 

Üldised valitsussektori teenused koosnevad järgmistest kuluartiklitest: volikogu, 
üldvalitsemine, reservfond, liikmemaksud, Valgamaafond (omavalitsuste liit), laenud.  

Volikogu kulude (personalikulu ja majandamiskulu) ja vallavalitsuse ametnike palgakulu 
kohta on antud ülevaade peatükis 7.1.1., reservfondi, liikmemaksude ja omavalitsuste liidu 
ja laenudega seotud kulud summeeruvad ning reaalset kokkuhoidu ühinemise raames ei 
teki.

Reaalset rahalist kokkuhoidu on võimalik saavutada üldvalitsemise majandamiskulude 
arvelt, mis koosnevad kommunaalkuludest (küte, vesi, kanalisatsioon, elekter) ja muudest 
tegevuskuludest. Nimetatud kulud kokku omavalitsuste peale on 2010. a. seisuga ca 4,50 
miljonit krooni, millest Valga linn 2,75 miljonit, Hummuli vald, 0,42 miljonit, Karula vald 0,39 
miljonit, Taheva vald 0,24 miljonit, Tõlliste vald 0,48 miljonit ja Õru vald 0,23 miljonit krooni.  

Tulevikus on võimalik ametnike arvu vähendamise arvelt hoida kokku vallavalitsuse 
majandus- ja tegevuskuludelt. Sisuliselt on võimalik arvestada ca 1,76 miljoni krooniga, 
millest on vajalik maha arvestada piirkondlike teeninduspunktide ülalpidamise kulud. 
Hinnanguliselt on mõistlik arvestada teeninduspunkti majandamiskuludeks 150 000 krooni 
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aastas (arvestusega, et teeninduspunkti on võimalik luua ka piirkondliku sotsiaaltöötaja ja 
vajadusel mõne muu ametniku tööruum), mis moodustaks viie punkti peale kokku 750 000 
krooni aastas. Seega oleks omavalitsuste maksimaalse ühinemise korral kokkuhoid 
üldvalitsemise majandamis- ja tegevuskulude arvelt ca üks miljon krooni aastas.  

Vaadeldes omavalitsuse juhtimisega seotud kulusid (peatükid 7.1.1 ja 7.1.2 kokku), siis on 
ühinemise järgselt võimalik hoida juhtimise arvelt (volikogu ja valitsuse töö ning ametnike 
kulu) kokku ca 0,1-0,2 miljonit krooni aastas. Nimetatud summa on äärmiselt väike ning 
ühinemise otstarbekust pelgalt juhtimiskulude kokkuhoiu arvelt kavandada ei ole mõistlik, 
pigem vajalik näha kompetentsema kaadri abil saavutatavat avalike teenuste kvaliteedi 
kasvu ning efektiivsemat töövormi.  

Kokkuhoid ametnike palgakulult oleks märkimisväärselt suurem, kui lähtuda puhtalt 
olemasolevatest palkadest ning ühinemise järgselt võtta ametnike palgafondi loomise 
aluseks senised kulud. Teisest küljest jällegi peab olema ühinemise tulemuseks kvaliteedi 
kasv avalikes teenustes, mida on võimalik saavutada kompetentse ja hästi koolitatud kaadri 
abil. See omakorda eeldab senisest kõrgemaid palku ametnikele.  

Kulutused üldvalitsemise sektorile erinevad omavalitsuste kaupa päris oluliselt (tabel 5). 
Kogusumma vaatlemisel elaniku kohta on kõige väiksema kuluga Valga linn 1 263 krooni ning 
suurima kuluga Taheva vald 2 886. Seega võib eeldada, et ühinemise järgselt kulutused 
üldistele valitsussektori teenustele mõnevõrra vähenevad (kui võtta aluseks tabelis 3 toodud 
palgafondid, siis on kokkuhoid 0,1 kuni 0,2 miljonit, kui võtta aluseks senised palgad ja nende 
keskmine, siis kokkuhoid ca 5,83 miljonit). Kokkuhoiu suurus oleneb puhtalt uue 
omavalitsuse volikogu otsusest palgavahemike määramisel. Siiski ühinemise uuringu 
teostajate hinnangul ei ole maksimaalse kokkuhoiu otsimine mõistlik, kuna seeläbi ei 
pruugita jõuda kvaliteedi tõusuni.  

Valitsussektori teenuste kulu järgi võib öelda, et suuremas omavalitsuses on võimalik tulla 
toime väiksemate vahenditega elaniku kohta. Seda toetab veel asjaolu, et Valga linna 
hetkeline laenukoormus elaniku kohta on ligikaudu neli korda suurem, kui teisel kohal oleval 
Taheva vallal ning siiski on üldvalitsemise kulu madalam kui maaomavalitsustel.  

Kulutused volikogule on väiksemad Valga linnal (58 krooni) ning suuremad Hummulil (231 
krooni) ja Karulal (157 krooni). Ühinemise käigus oleks summaarseks kuluks elaniku kohta 75 
krooni, kuid siiski on võimalik volikogu tegevust optimeerida (7.1.1). Välja võib veel tuua 
reservfondi, mille suurus elaniku kohta on samuti kordades erinev (siinkohal vastupidi ning 
Valga linnal elaniku kohta väiksem, kui maaomavalitsustes) ning lähtudes summaarsest 
näitajast, siis võiks ühinemise käigus paigutada reservfondi ca neli miljonit krooni aastas (208 
krooni elaniku kohta).  

Tabel 5. Omavalitsuste kulud 2010. a. eelarvete baasil (üldised valitsussektori teenused).

Kulu liik Hummuli Karula Taheva  Tõlliste Õru Valga Summaarne 

Üldised valitsussektori teenused 

Elanike arv 942 1 039 877 1 800 498 14 082 19 238 

Volikogu 217 395 163 400 76 140 129 115 42 900 810 700 1 439 650 

El. kohta 231 157 87 72 86 58 75 
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Valitsus 1 518 520 1 547 720 1 148 346 2 076 862 806 400 13 076 900 20 174 748 

El. kohta 1 612 1 490 1 309 1 154 1 619 929 1 049 

Reservfond 194 594 109 000 1 081 245 926 367 395 696 1 285 875 3 992 777 

El. kohta 207 105 1 233 515 795 91 208 

Muud üldised teenused 84 684 11 955 69 601 246 648 0 516 400 929 288 

El. kohta 90 12 79 137 0 37 48 

Võla teenindamine 1 701 155 000 129 591 6 032 0 7 390 000 7 682 324 

El. kohta 2 149 148 3 0 525 399 

Osalemine SA ja MTÜ 0 91 041 4 905 0 38 977 157 700 292 623 

El. kohta 0 88 6 0 78 11 15 

7.2.3 AVALIK KORD JA JULGEOLEK 

Omavalitsuste kulutused avalikule korrale on tagasihoidlikud kõikides omavalitsustes ning 
Taheva ja Õru valdades puuduvad üldse (tabel 6). Omavalitsuste ühinemine ei muuda 
otseselt avalikule korrale tehtavaid kulutusi ning eelarve planeerimise jaoks võib kulud 
summeerida. Kuna kulutused on peamiselt seotud sisekaitseorganite (politsei ja 
päästeteenistus) toetamisega, kas rahaliselt või ruumidega, siis on vajalik ühinemise järgselt 
vaadata üle vastavad koostöölepingud ning vajadusel teha ümberkorraldusi.  

Tabel 6. Omavalitsuste kulud 2010. a. eelarvete baasil (avalik kord ja julgeolek).

Kulu liik Hummuli Karula Taheva  Tõlliste Õru Valga Summaarne 

Avalik kord ja julgeolek 

Elanike arv 942 1 039 877 1 800 498 14 082 19 238 

Politsei 2 000 0 0 1 900 0 95 000 98 900 

El. kohta 2 0 0 1 0 7 5 

Päästeteenistus 0 30 000 0 0 0 0 30 000 

El. kohta 0 29 0 0 0 0 2 

7.2.4 MAJANDUS NING ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS 

Analüüsi jaoks on eelarvetes eraldi käsitletud majanduse valdkonna ning elamu- ja 
kommunaalmajanduse valdkonna kulud liidetud, kuna omavalitsused ei liigenda kulusid 
täpselt sama moodi ning seega on lihtsam käsitleda neid summeerituna. Valdkonna kulud on 
suurimad Valga linnal 1950 krooni elaniku kohta ning väikseimad Karula vallal 869 krooni 
elaniku kohta. Tabel 7 annab kulutuste kohta piisavalt täpse pildi, kuid kõige õigem on võtta 
aluseks valdkondlik kogukulu, kuna kulude liigendus võib omavalitsuseti erineda.  

Aastate lõikes on valdkonna kulud samuti suuresti erinenud ning see on tingitud sellest, et 
valdkond sisaldab rohkelt arendusprojekte ning suuremaid investeeringuid (vee- ja 
kanalisatsioonivarustus, teed ja transport). Seega sõltub eelarve mahu kujunemine suuresti 
erinevatest toetusmeetmetest ning riigipoolsetest eraldistest teede hooldamiseks. Üldises 
plaanis võib öelda, et ühinemise järgselt kulud summeeruvad, kuna teenuse pakkumine 
säilib. Investeeringute koha pealt on vajalik kaaluda kulude suurendamist, et viia kõik 
piirkonnad võrdsesse seisu (tänavavalgustus, teede korrastamine, kergliiklusteed, interneti 
leviala laiendamine). Tulevikus kaob ära omavaheline arveldamine kalmistute osas.  
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Tabel 7. Omavalitsuste kulud 2010. a. eelarvete baasil (majandus ning elamu- ja kommunaalmajandus).

Kulu liik Hummuli Karula Taheva  Tõlliste Õru Valga Summaarne 

Majandus ning elamu- ja kommunaalmajandus 

Elanike arv 942 1 039 877 1 800 498 14 082 19 238 

Maakorraldus 195 294 185 793 180 559 209 751 89 900 58 000 919 297 

El. kohta 207 179 206 117 181 4 48 

Maanteetransport 
(valla teed) 334 870 250 000 136 400 924 920 198 074 0 1 844 264 

El. kohta 2 1 1 4 2 0 2 

Transpordikorraldus 154 718 0 0 3 190 0 0 157 908 

El. kohta 164 0 0 2 0 0 8 

Turism 1 473 0 0 0 0 0 1 473 

El. kohta 2 0 0 0 0 0 0 

Arendusprojektid 4 284 0 21 292 0 6 200 300 000 331 776 

El. kohta 5 0 24 0 12 21 17 

Haldamine 273 953 159 000 0 91 236 172 100 2 262 000 2 958 289 

El. kohta 291 153 0 51 346 161 154 

Veevarustus ja 
kanalisatsioon 484 341 337 200 555 077 120 000 197 700 8 968 600 10 662 918 

El. kohta 514 325 633 67 397 637 554 

Tänavavalgustus 27 607 75 000 22 000 100 000 20 000 0 244 607 

El. kohta 29 72 25 56 40 0 13 

Kalmistud 20 000 169 400 134 400 183 544 45 800 0 553 144 

El. kohta 21 163 153 102 92 0 29 

Elektrienergia 0 4 000 0 0 0 0 4 000 

El. kohta 0 4 0 0 0 0 0 

Side (Wifi) 0 60 000 32 910 0 0 0 92 910 

El. kohta 0 58 38 0 0 0 5 

Metsandus 0 0 0 0 0 676 400 676 400 

El. kohta 0 0 0 0 0 48 35 

Planeerimine 0 0 0 0 0 77 000 77 000 

El. kohta 0 0 0 0 0 5 4 

Heakord, tänavate 
korrashoid 0 75 750 133 880 0 0 14 367 500 14 577 130 

El. kohta 0 73 153 0 0 1 020 758 

Saun 0 0 0 0 0 747 200 747 200 

El. kohta 1 1 1 1 1 1 1 

7.2.5 KESKKONNAKAITSE 

Keskkonnakaitse valdkonna tegevus on jällegi omavalitsuste kaupa erinev ning sõltub 
pakutavatest teenustest. Kõige väiksem kulu on Valga linnal 61 krooni elaniku kohta. 
Numbrite täpsus tabelis 8 sõltub omavalitsuste eelarvete detailsusest. Valga linna kulude 
eelarve käsitleb keskkonnakaitse eelarvet ainult ühe reana, mis on seotud SA Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskuse ülalpidamisega. Ühinemise järgselt olulisi muutusi keskkonnakaitse 
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valdkonnas teostama ei pea, kuna teenuse kvaliteet on ühtlustatud keskkonnakeskuse abil. 
Olemasolevad kulud säilivad ning ühinemise järgselt kulud summeeruvad.  

Tabel 8. Omavalitsuste kulud 2010. a. eelarvete baasil (keskkonnakaitse).

Kulu liik Hummuli Karula Taheva  Tõlliste Õru Valga Summaarne 

Keskkonnakaitse 

Elanike arv 942 1 039 877 1 800 498 14 082 19 238 

Jäätmekäitlus 66 074 62 000 22 625 4 400 48 600 0 203 699 

El. kohta 70 60 26 2 98 0 11 

Maastikukaitse, haljastus 185 294 0 0 174 720 23 000 0 383 014 

El. kohta 197 0 0 97 46 0 20 

Üldmajanduslikud kulud 53 854 53 855 48 404 0 44 500 0 200 613 

El. kohta 57 52 55 0 89 0 10 

Saaste vähendamine 0 0 0 12 000 0 0 12 000 

El. kohta 0 0 0 7 0 0 1 

Keskkonnakeskus 0 0 0 0 0 854 000 854 000 

El. kohta 0 0 0 0 0 61 44 

7.2.6 TERVISHOID 

Tervishoiukulud moodustavad omavalitsuste eelarvetest äärmiselt väikese osa ning kulu 
elaniku kohta on Valga linnal 6 krooni, Karulal, Taheval, Tõllistel ja Hummulil 12 kuni 72 
krooni (tabel 9). Õru vallal tervishoiukulud puuduvad. Ühinemise järgselt kulud 
summeeruvad ning tegevust jätkatakse sarnastel põhimõtetel. Suurima muudatusena 
suurendatakse linnaarsti (ühinemise järgselt vallaarst) töökoormust 0,25-llt 0,5-le. Palgafond 
kasvab ligikaudu kaks kuni kolm korda, kuid vallaarsti palk on käsitletud juba eespoolt 
ametnike personalikulude juures.  

Tabel 9. Omavalitsuste kulud 2010. a. eelarvete baasil (tervishoid).

Kulu liik Hummuli Karula Taheva  Tõlliste Õru Valga Summaarne 

Tervishoid 

Elanike arv 942 1 039 877 1 800 498 14 082 19 238 

Avalikud tervishoiuteenused 49 222 12 000 26 300 68 370 0 90 600 246 492 

El. kohta 52 12 30 38 0 6 13 

Muu tervishoid 18 928 0 0   0 0 18 928 

El. kohta 20 0 0 0 0 0 1 

7.2.7 VABAAEG, KULTUUR JA RELIGIOON 

Vabaaja, kultuuri ja religiooni puhul lähtutakse põhimõttest, et kõikides piirkondades peavad 
säilima võimalused kohapealseteks kultuurilisteks ja sportlikeks tegevusteks. Seega 
säilitatakse kõik olemasolevad kulud ning ühtegi noortekeskust ega rahvamaja ei suleta, 
seega ei toimu ka reaalset kokkuhoidu kuludelt. Pigem toimub mõningane kulude 
suurenemine. Ainukese reformina kultuuriasutuste puhul on kavandatud senised 
maaraamatukogud liita üheks asutuseks, mis toob endaga kaasa maaraamatukogu juhataja 
ametikoha loomise. Kõik senised raamatukogude juhatajad säilitavad töökohad, muutub 
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ainult ametinimetus (eeldatavalt raamatukoguhoidja). Uue ametikoha loomine toob endaga 
kaasa hinnangulise kulude kasvu ca 150 000 krooni aastas (juhataja palgafond koos kõikide 
maksudega). 

Säilitatakse toetused kolmanda sektori organisatsioonidele vähemalt samas mahus, 
jätkatakse noortetööd ning toetatakse huviringides käimist, sportimisvõimalusi arendatakse 
edasi kõikides piirkondades, kuid suurima kuluga jäävad ka tulevikus Valga spordirajatised 
(sisehall, ujula, staadionid). Kirjastusteenuste alla kuulub omavalitsuste ajalehtede kulu. 
Ühinemise järgselt on mõistlik olemasolevad kulud summeerida ning suunata vahendid uue 
ajalehe loomisse arendamisse.  

Peale ühinemist üldises plaanis kulud summeeruvad (tabel 10), kuid eelarvest kaob ära 
omavaheline arvlemine huvikoolide osas (Valga Muusikakool müüs oma teenuseid 2009. a. 
18 576 krooni eest). Lisandub maaraamatukogu juhataja palk.  

Tabel 10. Omavalitsuste kulud 2010. a. eelarvete baasil (vabaaeg, kultuur ja religioon).

Kulu liik Hummuli Karula Taheva  Tõlliste Õru Valga Summaarne 

Vabaaeg, kultuur ja religioon 

Elanike arv 942 1 039 877 1 800 498 14 082 19 238 

Sporditegevus (sh. 
puhkepargid) 28 400 41 000 14 659 10 000 0 6 013 000 6 107 059 

El. kohta 30 39 17 6 0 427 317 

Noorsootöö ja 
noortekeskused 122 306 0 214 223 120 000 0 167 100 623 629 

El. kohta 130 0 244 67 0 12 32 

Raamatukogud 177 100 441 080 429 450 649 884 255 300 2 434 600 4 387 414 

El. kohta 188 425 490 361 513 173 228 

Rahva- ja 
kultuurimajad 262 810 699 523 446 650 859 253 0 4 196 400 6 464 636 

El. kohta 279 673 509 477 0 298 336 

Seltsitegevus 19 000 94 000 33 466 22 000 0 840 000 1 008 466 

El. kohta 20 90 38 12 0 60 52 

Vaba aja üritused 14 966 0 1 015 99 380 117 500 1 097 000 1 329 861 

El. kohta 16 0 1 55 236 78 69 

Kirjastusteenused 8 000 15 000 20 000 20 000 0 0 63 000 

El. kohta 8 14 23 11 0 0 3 

Muinsuskaitse 0 3 000 0 16 800 0 0 19 800 

El. kohta 0 3 0 9 0 0 1 

Kogudused 0 22 000 0 0 0 0 22 000 

El. kohta 0 21 0 0 0 0 1 

Külakeskused/Valitsuse 
SA-d 0 0 200 550 26 286 0 0 226 836 

El. kohta 0 0 229 15 0 0 12 

Muusikakool 0 0 0 0 0 5 062 500 5 062 500 

El. kohta 0 0 0 0 0 360 263 

Muud asutused (kino, 
muuseum, raekoda) 0 0 0 0 0 785 600 785 600 

El. kohta 0 0 0 0 0 56 41 
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7.2.8 HARIDUS 

Hariduskulud moodustavad kõikide omavalitsuste eelarvetest kõige suurema osakaalu. 
Hariduse valdkonna finantseerimine toimub koostöös riigiga ning finantseerimise 
põhimõtted on omavalitsuseti erinevad (tabelid 11 ja 12). Kõike väiksem hariduskulu elaniku 
kohta on Valga linnas (5 171 krooni) ja kõige suurem Hummuli vallas (7 365 krooni). 
Hariduskuludest väga suure osa moodustavad koolide personalikulud (õpetajate palgad), 
millede optimeerimine on ühinemise järgselt esimesena päevakorras. Lisaks riiklikele 
vahenditele suunavad omavalitsused lisarahastust õpetajate palkadesse. Valga linn lisab 
riiklikele eraldistele 27,09% ning näiteks Karula vald 68,06%. Kuna Valga linn lisab õpetajate 
palkadele peaaegu, et kõige vähem (Taheva 22,55%) ja kogukulu on jällegi kõige suurem, siis 
ei ole võimalik palkasid ühtlustada kõige rohkem palgaraha lisava Karula järgi. Kulu tõuseks 
liialt palju. Seega on mõistlik palkasid ühtlustada pigem Valga taseme põhiselt, mille läbi 
maaomavalitsuste õpetajad võivad palgas mõnevõrra kaotada. Teisest küljest jällegi muutub 
riigipoolne rahastus peale ühinemist (siiski ühinemisperioodil esimesed neli aastat on 
võimalik hariduskuludes isegi võita) ning reaalne palkade ümberhindamine peab toimuma 
peale ühinemisperioodi. Õpilasveo eriliinid peavad maapiirkondades jätkuma ning seniseid 
kulusid arvestades olulist kokkuhoidu ette näha ei ole võimalik.  

Tabel 11. Omavalitsuste kulud 2010. a. eelarvete baasil (haridus).

Kulu liik Hummuli Karula Taheva  Tõlliste Õru Valga Summaarne 

Haridus 

Elanike arv 942 1 039 877 1 800 498 14 082 19 238 

Eelharidus 
(lasteaiad) 808 586 0 983 115 3 168 235 1 348 200 19 979 300 26 287 436 

El. kohta 858 0 1 121 1 760 2 707 1 419 1 366 

Koolid 5 328 898 4 916 760 3 829 804 8 744 236 618 449 53 402 700 76 840 847 

El. kohta 5 657 4 732 4 367 4 858 1 242 3 792 3 994 

Õpilaskohtade 
maksud 550 000 900 000 260 000 0 606 000 0 2 316 000 

El. kohta 584 866 296 0 1 217 0 120 

Õpilasveo 
eriliinid 250 000 531 150 240 000 547 120 218 000 0 1 786 270 

El. kohta 265 511 274 304 438 0 93 

Muud 
abiteenused 0 0 0 395 651 0 0 395 651 

El. kohta 0 0 0 220 0 0 21 

Palgavahendid (ainult koolid) 

Kokku 
palgafond 4 153 637 3 945 267 3 035 465 6 536 442 1 391 200 38 933 000 57 995 011 

Riik: palgafond 
ja koolitused 2 484 000 1 260 000 2 351 000 3 933 000 578 000 28 385 000 38 991 000 

KOV: palgafond 
ja koolitused 1 669 637 2 685 267 684 465 2 603 442 813 200 10 548 000 19 004 011 

KOV osakaal (%) 40,20% 68,06% 22,55% 39,83% 58,45% 27,09%   
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Tabel 12. Riiklik hariduskulu vahendite jaotus 2010 (allikas: Rahandusministeerium).

Hariduskulu vahendite jaotus 
2010 Valga L Hummuli Karula Taheva Tõlliste Õru 

Hariduskulude 
jaotus 2010 

(tuhat krooni) 

Õpetajate ja 
koolijuhtide 

palgavahendite ja 
koolituste toetus 
koos maksudega 

(va haiglaõpe) 28 385 2 484 1 260 2 351 3 933 578 

Õpikud 467 25 12 22 56 4 

Õppe-vahendid 612 41 20 36 74 7 

LTT õpikeskkonna 
toetus 443 17 8 15 53 2 

Investeeringud 557 45 31 40 79 11 

koolilõuna 2 671 182 88 158 317 36 

Ühis-üritusteks 111 13 13 12 19 9 

Aine-
sektsioonideks 91 8 6 8 14 5 

Lasteaia-
kasvatajate 

täiendkoolituseks 214 6 12 7 22 5 

Ülemineku 
kompensatsioon 
(viimane aasta) 0 0 10 0 214 0 

KOKKU 33 550 2 822 1 460 2 650 4 781 657 

Palgavahendite muutus vs 2009 -6,05% -2,16% -6,30% 11,49% -6,30% -2,49% 

Palgavahendid 
2009 30 211 2 539 1 355 2 109 4 425 593 

2010 28 385 2 484 1 260 2 351 3 933 578 

Muutus 2010 vs 2009 
% -6,05% -2,16% -7,03% 11,49% -11,13% -2,49% 

tuh.kr -1 826 -55 -95 242 -493 -15 

Arvestuslikud klassid 

2008/ 
2009 84 8 6 6 13 2 

2009/ 
2010 85 8 6 7 13 2 

muutus 120,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 

Ülemineku kompensatsioon 0 0 10 0 214 0 

Märkus:              

Õpilaste arv kokku 
2009/2010 õ.a. 

vene 448 0 0 0 0 0 

eesti jt 1 221 89 43 79 199 15 

kokku 1 669 89 43 79 199 15 

Õpilaste arvu muutus 
võrreldes 2007/2008 

õ.a. 

arv -76 1 -5 8 -15 2 

% 
-4,36% 1,14% -10,42% 11,27% -7,01% 15,38% 

Noorte arv (0-26) 2010 4 503 314 324 264 553 150 

Seega võib kokkuvõttes öelda, et esialgu ühinemise järgselt kulud summeeruvad ning 
muudatusi pedagoogide palkades ei ole mõistlik teha. Ühinemisperioodi järgselt, kui on ära 
valitud ühinenud omavalitsuse volikogu teine koosseis, võib kaaluda palkade ühtlustamist. 
Peale ühinemist kaob ära omavaheline arvlemine, mida on vaadeldud Valga linnast lähtuvalt. 
Kokku maksavad piirkonna omavalitsused Valga linnale haridusteenuste eest ca 1,68 miljonit 
krooni (2009. a. andmed: Karula 917 098, Taheva 87 456, Tõlliste 546 286, Õru 130 815 ja 



68 

Hummuli 0 krooni). Valga linn maksab omakorda maaomavalitsustele ca 0,34 miljonit krooni 
(2009. a. andmed: Hummulile 79 168, Karulale 42 080, Tahevale 2362, Tõllistele 129 426 ja 
Õrule 85 095). Seega on Valga linnaga seotud arvlemised kokku ca 2,02 miljonit krooni. 
Maaomavalitsuste omavaheline arvlemine on oluliselt väiksema osakaaluga (ühtekokku ca 
0,3-0,4 miljonit).  

7.2.9 SOTSIAALNE KAITSE 

Sotsiaalse kaitse kulud elaniku kohta erinevad oluliselt (tabel 13): kõige vähem kulutab Valga 
linn (1 610 krooni elaniku kohta), kõige rohkem Taheva vald (4 137 krooni). Sotsiaalse kaitse 
kulud erinevad seetõttu, et omavalitsused peavad üleval erineva suunitlusega asutusi ning 
samuti erinevad omavalitsuste endi poolt makstavad sotsiaaltoetused. Peamised kulude 
liigid on siiski sarnased: tagatakse puuetega inimeste, eakate, laste ja perede ning 
sotsiaalsete riskirühmade sotsiaalne kaitse.  

Suurimad kulutused sotsiaalhoolekande valdkonnas on seotud erinevate asutuste 
ülalpidamisega. Ühise strateegia raames on kokku lepitud, et ühtegi asutust füüsiliselt ei 
suleta, kuigi kavandatakse ühendada maapiirkondade hoolekandeasutused ja sotsiaalmajad. 
Hummuli vallas on suurimaks kuluallikaks Hummuli Hoolekandekeskus, Karulas Hooldemaja, 
Tahevas hooldekodu ja sanatoorium, Tõllistes Paju Pansionaadid ning Õrus päevakeskus. 
Valga linna suurimaks kululiigiks on erinevate toetuste maksmine, mille järgnevad lastekodu 
„Kurepesa“, Valga Linna Hoolekandekeskus ja Töötute Aktiviseerimiskeskus.  

Tulevikus kavandatakse luua kõikidesse endisse piirkonnakeskustesse päevakeskused, mis 
eeldab päevakeskuste rajamist täiendavalt Karula, Taheva ja Tõlliste piirkondadesse. 
Põhimõtteliselt ühinemise järgselt sotsiaalse kaitse valdkonna kulud summeeruvad, kuna 
oluliselt kulutusi suurendada ei ole võimalik. Ühinenud omavalitsuse raames on vajalik 
ühtlustada omavalitsuse poolt pakutavad teenused, mida on võimalik teostada uute 
teenuste kordade ja määrade abil. Vajalik on vahendid ümber jagada olemasolevate 
summeeruvate ressursside piires.  

Tabel 13. Omavalitsuste kulud 2010. a. eelarvete baasil (sotsiaalne kaitse).

Kulu liik Hummuli Karula Taheva  Tõlliste Õru Valga Summaarne 

Sotsiaalne kaitse 

Elanike arv 942 1 039 877 1 800 498 14 082 19 238 

Haigete sotsiaalne 
kaitse 2 000 0 0 0 0 0 2 000 

El. kohta 2 0 0 0 0 0 0 

Puuetega inimeste 
sotsiaalne kaitse 359 809 613 296 467 165 456 867 13 603 2 537 680 4 448 420 

El. kohta 382 590 533 254 27 180 231 

Eakate 
sotsiaalhoolekande 
asutused 680 874 1 339 716 1 737 917 700 000 0 1 955 000 6 413 507 

El. kohta 723 1 289 1 982 389 0 139 333 

Eakate sotsiaalne 
kaitse (koduhooldus) 127 338 0 0 151 864 143 000 0 422 202 

El. kohta 135 0 0 84 287 0 22 
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Laste ja noorte 
sotsiaalhoolekande 
asutused 141 613 0 0 0 0 4 185 000 4 326 613 

El. kohta 150 0 0 0 0 297 225 

Perekondade ja laste 
sotsiaalne kaitse 

365 795 102 280 69 600 175 000 108 200 0 
820 875 

El. kohta 388 98 79 97 217 0 43 

Eluasemeteenused 
sots. riskirühmadele 

31 787 0 96 000 129 388 0 0 
257 175 

El. kohta 34 0 109 72 0 0 13 

Riiklik 
toimetulekutoetus 

175 375 457 095 507 025 597 505 467 235 0 
2 204 235 

El. kohta 186 440 578 332 938 0 115 

Muu sotsiaalne kaitse 
(sh. erinevad toetused) 

207 615 85 000 409 081 3 000 0 12 304 645 
13 009 341 

El. kohta 220 82 466 2 0 874 676 

Sotsiaalne haldus 0 336 360 340 700 301 217 118 000 0 1 096 277 

El. kohta 0 324 388 167 237 0 57 

Aktiviseerimiskeskus 0 0 0 0 0 1 127 700 1 127 700 

El. kohta 0 0 0 0 0 80 59

7.3. TULUDE VALDKONDLIK JAOTUMINE 

7.3.1 TULUDE KUJUNEMINE 2009 JA 2010 

Ühinemispiirkonna omavalitsuste tulude ajaloost perioodil 2003-2009 on antud detailne 
ülevaade käesoleva uuringu teises osas peatükis üheksa. Antud peatükis antakse koondina 
ülevaade 2009. ja 2010. a. tuludest põhiliste tululiikide kaupa ning selgitatakse muutusi 
tuludes ühinemise järgselt.  

Vaadeldes eelarve kogutulu elaniku kohta 2009. a., siis on esimesel kohal 23 972 krooniga 
Taheva vald (tingitud suurest investeeringust), teisel kohal Valga linn 14 434 krooniga ning 
järgnevad ülejäänud omavalitsused. Välja võib tuua Õru valla, kelle kogutulu maht elaniku 
kohta on 10 993 krooni, mis on ligikaudu 20-30% madalam Hummuli, Karula ja Tõlliste 
tuludest. 2010. a. on tulud ilma finantseerimistehinguteta väiksemate vahedega, kui 2009. a. 
Siiski jätkuvalt esimesel kohal Taheva 16 118 krooniga elaniku kohta, kuid viimasel kohal on 
hoopis Valga linn 11 531 krooniga.  

Tabel 14. Ühinemispiirkonna omavalitsuste tulude eelarved 2009. a. (täitmine, Rahandusministeeriumi 
andmed) ja 2010. a. (kinnitatud, omavalitsuste andmed).

Aasta 2009 (eelarve täitmine) 

Omavalitsus Hummuli Karula Taheva Tõlliste Õru  Valga 

Elanike arv 942 1 039 877 1 800 498 14 082 

Tulud 13 067 522 13 867 370 21 023 649 23 044 702 5 474 737 203 264 291 

El. kohta 13 872 13 347 23 972 12 803 10 993 14 434 

Maksud 5 659 631 6 036 811 4 532 199 9 656 465 2 399 569 73 166 939 

El. kohta 6 008 5 810 5 168 5 365 4 818 5 196 

Füüsilise isiku tulumaks 4 822 645 4 814 465 3 562 546 8 870 162 1 798 827 71 563 863 
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El. kohta 5 120 4 634 4 062 4 928 3 612 5 082 

Maamaks 836 986 1 222 346 969 653 782 703 600 742 1 516 033 

El. kohta 889 1 176 1 106 435 1 206 108 

Reklaamimaks 0 0 0 3 600 0 76 543 

El. kohta 0 0 0 2 0 5 

Teede ja tänavate 
sulgemise maks 0 0 0 0 0 10 500 

El. kohta 0 0 0 0 0 1 

Kaupade ja teenuste 
müük 943 249 1 779 904 1 706 674 1 257 728 532 193 10 390 183 

El. kohta 1 001 1 713 1 946 699 1 069 738 

Toetused 6 333 000 5 885 021 14 730 738 11 799 446 2 535 315 118 655 082 

El. kohta 6 723 5 664 16 797 6 555 5 091 8 426 

Sihtotstarbelised 
toetused  433 794 759 718 8 881 282 1 379 776 182 399 36 879 377 

El. kohta 461 731 10 127 767 366 2 619 

Mittesihtotstarbelised 
toetused  5 899 206 5 125 303 5 849 456 10 419 670 2 352 916 81 775 705 

El. kohta 6 262 4 933 6 670 5 789 4 725 5 807 

Vabariigi Valitsus, s.h. 5 899 206 5 125 303 5 849 456 10 419 670 2 352 916 81 681 565 

El. kohta 6 262 4 933 6 670 5 789 4 725 5 800 

       Tasandusfond lg 1  2 856 000 3 193 000 2 974 000 5 320 000 1 530 000 38 119 000 

El. kohta 3 032 3 073 3 391 2 956 3 072 2 707 

       Tasandusfond lg  2 3 043 206 1 932 303 2 875 456 5 099 670 822 916 43 562 565 

El. kohta 3 231 1 860 3 279 2 833 1 652 3 093 

Muud tulud  131 643 165 633 54 038 331 063 7 660 1 052 086 

El. kohta 140 159 62 184 15 75 

Aasta 2010 (kinnitatud eelarved) 

Omavalitsus Hummuli Karula Taheva Tõlliste Õru  Valga 

Elanike arv 942 1 039 877 1 800 498 14 082 

Tulud ja 
finantseerimistehingud 
kokku 13 561 129 14 158 539 14 118 049 22 517 473 6 150 607 162 375 655 

El. kohta 14 396 13 627 16 098 12 510 12 351 11 531 

Tulud kokku 12 018 672 12 432 470 12 546 198 21 052 206 5 323 092 159 052 155 

El. kohta 12 759 11 966 14 306 11 696 10 689 11 295 

Maksud 5 535 870 5 905 679 4 032 593 8 788 478 2 194 398 67 874 815 

El. kohta 5 877 5 684 4 598 4 882 4 406 4 820 

Füüsilise isiku tulumaks 4 700 000 4 700 000 3 200 000 8 000 000 1 640 000 66 400 000 

El. kohta 4 989 4 524 3 649 4 444 3 293 4 715 

Maamaks 830 000 1 200 000 828 000 780 000 550 000 1 400 000 

El. kohta 881 1 155 944 433 1 104 99 

Reklaamimaks 0 0 0 3 600 0 70 000 

El. kohta 0 0 0 2 0 5 

Kaupade ja teenuste 
müük 929 385 1 701 634 1 763 592 1 016 989 441 284 11 709 931 

El. kohta 987 1 638 2 011 565 886 832 
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Riigilõiv 18 319 20 019 15 009 41 223 10 020 220 016 

El. kohta 19 19 17 23 20 16 

Riigilõivud 
registritoimingutelt 0 0 8 000 41 200 10 000 220 000 

El. kohta 0 0 9 23 20 16 

Muud riigilõivud 15 000 20 000 0 0 0 0 

El. kohta 16 19 0 0 0 0 

Muud riigilõivud 
vallasekretäri 
toimingutelt 3 000 0 0 0 0 0 

El. kohta 3 0 0 0 0 0 

Muud riigilõivud 300 0 7 000 0 0 0 

El. kohta 0 0 8 0 0 0 

Laekumised 
majandustegevusest 911 066 1 681 615 1 748 583 975 766 431 264 11 489 916 

El. kohta 967 1 618 1 994 542 866 816 

Laekumised 
haridusasutuste 
majandustegevustest 285 000 98 300 230 000 699 000 214 000 3 919 100 

El. kohta 303 95 262 388 430 278 

Laekumised kultuuri- ja 
kunstiasutuste 
majandustegevusest 8 000 7 500 8 000 0 600 450 000 

El. kohta 8 7 9 0 1 32 

Õpilaskoht 
(haridusasutuste 
majandustegevus) 0 270 000 0 0 0 0 

El. kohta 0 260 0 0 0 0 

Laekumised spordi- ja 
puhkeasutuste 
majandustegevusest 0 8 000 0 0 0 0 

El. kohta 0 8 0 0 0 0 

Rent mitteeluruumidelt 0 0 161 591 0 0 0 

El. kohta 0 0 184 0 0 0 

Laekumised 
sotsiaalasutuste 
majandustegevusest 600 000 1 274 000 1 170 000 10 400 2 000 4 100 000 

El. kohta 637 1 226 1 334 6 4 291 

Laekumised elamu- ja 
kommunaalasutuste 
majandustegevusest 2 000 3 000 150 000 136 263 211 800 420 000 

El. kohta 2 3 171 76 425 30 

Laekumine 
metsandusest 0 0 0 0 0 700 000 

El. kohta 0 0 0 0 0 50 

Laekumised 
transporditeenustest 8 000 0 0 30 000 0 0 

El. kohta 8 0 0 17 0 0 
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Laekumised muudest 
majandustegevustest 5 000 0 27 000 0 0 0 

El. kohta 5 0 31 0 0 0 

Üüri- ja renditulud 
toodetud materiaalsetelt 
ja immateriaalsetelt 
varadelt 600 16 200 0 99 561 0 1 900 000 

El. kohta 1 16 0 55 0 135 

Kantselei teenuste tasu 500 0 0 0 2 000   

El. kohta 1 0 0 0 4 0 

Eelpool nimetamata 
muude teenuste ja 
kaupade müük 1 000 0 0 0 0 0 

El. kohta 1 0 0 0 0 0 

Muu kaupade ja 
teenuste müük 
(toimikute koostamine) 0 1 000 0 0 0 0 

El. kohta 0 1 0 0 0 0 

Tulud elektrienergia 
müügist 0 2 000 0 0 0 0 

El. kohta 0 2 0 0 0 0 

Toetused 5 507 374 4 742 106 6 690 008 10 796 950 2 684 404 78 742 392 

El. kohta 5 846 4 564 7 628 5 998 5 390 5 592 

Valitsussektori 
sihtotstarbelised 
toetused 0 28 010 730 535 762 123 74 900 0 

El. kohta 0 27 833 423 150 0 

Sihtotstarbelised 
toetused jooksvateks 
kuludeks 0 0 0 43 500 0 0 

El. kohta 0 0 0 24 0 0 

Rahandusministeerium 
(õppelaenude 
kustutamine) 0 21 211 58 978 0 0 0 

El. kohta 0 20 67 0 0 0 

Kultuurkapitalilt 
stipendiumid 0 3 500 0 0 0 0 

El. kohta 0 3 0 0 0 0 

Eesti Töötukassa 0 3 272 0 0 0 0 

El. kohta 0 3 0 0 0 0 

Investeeringud (KIK, 
PRIA, EAS jms) 0 0 534 480 0 0 0 

El. kohta 0 0 609 0 0 0 

Sihtotstarbelised 
toetused põhivara 
soetamiseks 0 0   718 200 0 0 

El. kohta 0 0 0 399 0 0 
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Majandus-ja 
Kommunikatsiooniminist
eeriumilt  teede 
investeeringuteks 0 0 136 400 0 74 900 0 

El. kohta 0 0 156 0 150 0 

Valitsussektori 
mittesihtotstarbelised 
toetused 5 507 374 4 714 096 5 959 474 10 034 827 2 609 504 78 742 392 

El. kohta 5 846 4 537 6 795 5 575 5 240 5 592 

Vabariigi Valitsus, sh 5 507 374 4 714 096 5 959 474 10 034 827 2 609 504 78 742 392 

El. kohta 5 846 4 537 6 795 5 575 5 240 5 592 

Tasandusfond § 4 lg 1 2 528 000 2 870 000 2 798 000 4 775 000 1 619 000 36 952 000 

El. kohta 2 684 2 762 3 190 2 653 3 251 2 624 

Tasandusfond § 4 lg 2 sh 2 979 374 1 844 096 3 161 474 5 259 827 990 504 41 790 392 

El. kohta 3 163 1 775 3 605 2 922 1 989 2 968 

Toimetulekutoetus 140 000 339 000 433 000 435 000 313 000 8 753 425 

El. kohta 149 326 494 242 629 622 

Sotsiaalteenuste 
ostmiseks ja 
arendamiseks 0 50 711 90 421 94 421 21 000 0 

El. kohta 0 49 103 52 42 0 

Puudega laste 
hooldajatoetus 31 711 0 0 0 0 0 

El. kohta 34 0 0 0 0 0 

Eraldised 
hariduskuludeks 2 616 695 1 364 344 2 469 691 4 727 485 618 449 30 363 000 

El. kohta 2 778 1 313 2 816 2 626 1 242 2 156 

Eraldised koolilõuna 
toetuseks 181 815 88 268 157 769 0 36 070 2 671 000 

El. kohta 193 85 180 0 72 190 

Lasteaed (kasvatajate 
koolituskulud) 6 000 0 7 000 0 0 0 

El. kohta 6 0 8 0 0 0 

Muud tulud 46 042 83 051 60 005 449 790 3 006 725 016 

El. kohta 49 80 68 250 6 51 

Tulud varadelt 6 000 0 0 0 0 0 

El. kohta 6 0 0 0 0 0 

Varade müük 0 30 000 5 000 0 0 100 000 

El. kohta 0 29 6 0 0 7 

Tulud varadelt 30 032 53 051 15 005 175 178 2 004 225 016 

El. kohta 32 51 17 97 4 16 

Intressi- ja viivisetulud 
muudelt finantsvaradelt 20 000 3 000 4 000 4 176 0 200 000 

El. kohta 21 3 5 2 0 14 

Laekumine vee 
erikasutusest 10 000 50 000 0 0 2 000 25 000 

El. kohta 11 48 0 0 4 2 

Loodusvarade maks 0 0 11 000 171 000 0 0 
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El. kohta 0 0 13 95 0 0 

Muud tulud 10 011 0 40 000 274 612 1 002 400 000 

El. kohta 11 0 46 153 2 28 

Saastetasud ja 
keskkonnale tekitatud 
kahjude hüvitis 
(ressursimaks) 10 000 0 0 12 000 1 000 0 

El. kohta 11 0 0 7 2 0 

Muud tulud 0 0 40 000 262 605 0 400 000 

El. kohta 0 0 46 146 0 28 

Kulude katteks suunatud 
vaba jääk 1 572 073 1 726 069 1 571 851 1 465 267 827 515 0 

Kohustuste vähenemine 
(-) -29 616 0 0 0 0 -5 645 100 

Võetud laenude 
tagasimaksmine 
muudele residentidele (-
) 0 0 0 0 0 0 

Kohustuste suurenemine 
(+) 0 0 0 0 0 8 968 600 

Finantseerimistehingud 
kokku 1 542 457 1 726 069 1 571 851 1 465 267 827 515 3 323 500 

Tulud ja 
finantseerimistehingud 
kokku 13 561 129 14 158 539 14 118 049 22 517 473 6 150 607 162 375 655 

7.3.2 MUUTUSED TULUDES ÜHINEMISE JÄRGSELT PEAMISTE TULULIIKIDE KAUPA 

Tulumaksu laekumine
Tulumaks on ühinemise eelselt omavalitsuste kõige olulisem omatulu allikas ning selleks jääb 
tulumaks ka ühinemise järgselt. Tulumaksu laekumised ühinemise kontekstis summeeruvad 
ning 2010. a. eelarvetele tuginedes on keskmine tulumaksu laekumine elaniku kohta 4 608 
krooni. Tabelis 15 on toodud omavalitsuste keskmine maksumaksjate arv aastas 
(Rahandusministeeriumi andmed maksumaksjate kohta kuuaruannete põhjal) ning esitatud 
esialgne prognoos tulumaksu laekumise osas perioodiks 2011-2014. Prognoosi aluseks on 
keskmine palk piirkonnas ning maksumaksjate arv. Prognoos erineb mõnevõrra 
omavalitsuste endi prognoosist 2010. a. osas. Omavalitsused on 2010. a. kavandanud 
ühtekokku tulumaksu laekumiseks 88,64 miljonit krooni. Tabelis 15 toodud prognoos 
kavandab 2010. a. 87,42 miljonit krooni, mis on 1,2 miljonit vähem. Seega, kui 2010. a. 
lõpuks täitub omavalitsuste eelarve nende endi prognoositu järgi, siis võib tabelis 15 toodut 
käsitleda pessimistliku stsenaariumina. Tulumaksu laekumist mõjutab enim kohapealne 
tööhõive ning sellest tuleneb maksumaksjate arv. Makromajanduslikele muutustele 
tuginedes seatakse eesmärgiks iga aastaselt maksumaksjate arvu kasvatamine 1% võrra ning 
isegi siis jääb 2014. a. eesmärk alla 2009. a. olukorrale (siiski keskmise palga kasv põhjustab 
suuremat tulumaksu laekumist). 
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Tabel 15. Maksumaksjate arv 2003-2014 ning tulumaksu laekumine 2009-2014 ühinemispiirkonnas. 

Maksumaksjate 
arv 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Valga 5 188 5 246 5 254 5 449 5 580 5 498 

Hummuli 330 322 336 355 359 375 

Karula 309 307 318 341 360 364 

Taheva 252 257 251 251 265 269 

Tõlliste 580 589 611 639 671 666 

Õru 135 136 142 149 166 158 

Kokku 6 793 6 857 6 911 7 183 7 401 7 329 

Vahe   64 54 272 218 -72 

Vahe %   0,93% 0,78% 3,79% 2,95% -0,99% 

Keskmine 
brutopalk 
ühinemispiirkonnas 

Tulumaks kokku 

Maksumaksjate 
arv 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Valga 5 183 4 841 

Hummuli 357 330 

Karula 335 323 

Taheva 256 260 

Tõlliste 626 609 

Õru 138 136 

Kokku 6 895 6 498 6 563 6 629 6 695 6 762 

Vahe -434 -397 65 66 66 67 

Vahe % -6,29% -6,11% 1% 1% 1% 1% 

Keskmine 
brutopalk 
ühinemispiirkonnas 9 692 9 421 9 651 9 980 10 399 10 836 

Tulumaks kokku 95 432 508 87 417 482 90 452 486 94 463 075 99 417 508 104 628 746 

Maamaks
Vastavalt Maamaksuseaduse § 5 on sätestatud maamaksumäärad järgmiselt:

 Maamaksumäär on 0,1 kuni 2,5 protsenti maa maksustamishinnast aastas, välja 
arvatud Maamaksuseaduse paragrahvi 11 1. lõikes sätestatud juhul. Maksumäära 
kehtestab kohaliku omavalitsusüksuse volikogu hiljemalt maksustamisaasta 31. 
jaanuariks. Muudetud maksumäära rakendatakse maksustamisaasta algusest.  

 Kohaliku omavalitsusüksuse volikogu võib maamaksumäära kehtestada 
diferentseeritult maa hinnatsoonide ja/või katastriüksuse sihtotstarvete liikide kaupa 
käesoleva paragrahvi 1. lõikes või maamaksuseaduse paragrahvi 11 1. lõikes 
nimetatud vahemikus. 

 Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku 
rohumaa maamaksu määr on 0,1 kuni 2,0 protsenti maa maksustamishinnast aastas. 

Tabel 16. Kehtivad maamaksumäärad omavalitsustes. 

Omavalitsus Ühtne maksumäär (%)  

Põllumajandussaaduste 
tootmiseks kasutusel oleva 
haritava maa ja loodusliku 
rohumaa maksumäär (%) 

Valga 1,7% - 

Hummuli 2,1% 0,7% 
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Karula 
hinnatsoon HO289003 õuemaa, 

metsamaa ja muu maa 2,0% maa 
maksustamishinnast aastas 

haritav maa ja looduslik rohumaa 
1,0% maa maksustamishinnast 

aastas; hinnatsoon HO289001 ja 
hinnatsoon HO289002 2,0% maa 

maksustamishinnast aastas 

Taheva 2,5% 2,0% 

Tõlliste  1,5% 1% 

Õru 2,1% 1% 

Maamaksust vabastused (2010. a. kehtivad olemasolevad vabastused): 
 Hummuli vallas: õigus vabastada maamaksust rahvastikuregistri andmetel riikliku 

pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja tema omandis olevalt elamumaalt 
200 krooni ulatuses, tingimustel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa 
kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Õigus vabastada rahvastikuregistri andmetel 
vallas elav okupatsioonirežiimi poolt represseeritud isiku seaduse mõistes 
represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik tema omandis olevalt elamumaalt 
200 krooni ulatuses, tingimustel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa 
kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. 

 Karula vallas: vabastada maamaksust Karula vallas elukohta omav 
okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes represseeritu ja 
represseerituga võrdsustatud isik tema kasutuses oleva elamumaa osas. 
Maksuvabastust võib anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa 
kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Maamaksust ei vabastata riikliku 
pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saajaid nende kasutuses olevalt 
elamumaalt Karula vallas.

 Taheva vallas: maamaksust vabastatakse represseeritu ja represseerituga 
võrdsustatud isiku okupatsiooni- režiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes 
tema kasutuses oleva elamumaa osas kuni 1,0 ha ulatuses. Maksuvabastust võib 
anda tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- 
või üüritulu.

Maamaks omavalitsustele oluline tuluallikas, kuna laekub 100% eelarvesse ning perioodil 
2003-2009 olnud vägagi stabiilne maks (tabel 17). Eelarvetesse laekunud summad on küll 
mõnevõrra kõikunud, kuid suurusjärgud on säilinud stabiilsena. Oluline osakaal tuludest on 
maamaks Õru vallale ja Karula vallale, vähem oluline on Valga linnale.  

Tabel 17. Maamaksu laekumine 2003-2009. 

Omavalitsus Keskmine osakaal eelarve tuludest 
Min-maks. laekumine 2003-2009 
(milj. krooni)  

Valga 0,94% 1,38-1,52 

Hummuli 7,72% 0,78-0,87 

Karula 10,25% 1,20-1,39 

Taheva 9,31% 0,97-1,13 

Tõlliste  3,89% 0,69-0,81 

Õru 11,78% 0,54-0,61 

Kehtestatud maamaksumäärad erinevad omavalitsuste kaupa, mistõttu on ühinemise 
järgselt vajalik kaaluda maamaksumäärade võimalikku ühtlustamist. Lubatud on kehtestada 
maamaksu ka diferentseeritud kujul, mida hetkel kasutab ainult Karula vald hinnatsoonide 
alusel. Seega on vajalik ühinenud omavalitsuse volikogu võtta vastu otsus, kas maksumäärad 
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ühtlustatakse või mitte ning kasutatakse diferentseeritud määrasid (isegi diferentseeritud 
määrade puhul on hinnatsoonide ja katastriüksuste sihtotstarvete alusel vajalik määrad 
ühtlustada). Vajalik on otsustada, kas ühtse maksumäära puhul võetakse aluseks Taheva 
vallas kehtiv maksimaalne 2,5% määr või näiteks Tõlliste vallas kehtiv 1,5% määr. 
Maaomavalitsuste puhul erinevad ka põllumajandussaaduste tootmiseks kasutuses oleva 
haritava maa ja loodusliku rohumaa määrad (maks. Taheva 2,0%, min. Hummuli 0,7%). 

Maamaksu laekumise arvestusest Rahandusministeeriumi kaudu annab ülevaate tabel 18. 
Olulisema tulemusena annab tabel kätte omavalitsuste poolt kasutamata jäetud ressursi 
maamaksumäära kehtestamisel alla maksimaalselt lubatud piiri. Juhul, kui kehtestada 
ühinemise järgselt omavalitsuses maksimaalsed lubatud määrad, siis võrreldes hetkel 
kehtivate määradega tekib eelarve lisatulu ca 2,42 miljoni krooni ulatuses.  

Tabel 18. Maamaks 2009 Valga ühinemispiirkonnas (allikas: Rahandusministeerium). 

Maamaks 2009 Valga L Hummuli Karula Taheva Tõlliste Õru KOKKU 

Pensionäridele 
tehtud 
maamaksu-
soodustus (kr) 

koondis 0 3 381 131 225 2 800 0 6 537 

sh topelt 0 0 0 0 0 0 0 

tegelik 
kokku 

0 3 381 131 225 2 800 0 6 537 

Arvutatud maks 
KOV-de esitatud 
algandmetelt 

Ühtse 
määraga 
maa 

1 618 431 778 004 1 238 133 925 300 657 099 548 524 5 765 491 

Põllu-
majanduslik 
maa 

0 72 286 91 115 60 624 138 518 52 616 415 158 

sh topelt 130 351 2 990 48 378 30 582 2 542 15 237 230 080 

KOKKU 1 553 255 845 413 1 304 928 970 408 791 546 593 522 6 059 072 

Arvutatud 
maamaks 
looduskaitsealade 
maksusoodus-
tusteta 

Ühtse 
määraga 
maa 

1 618 431 813 662 1 300 334 969 300 657 261 560 162 5 919 150 

Põllu-
majanduslik 
maa 

0 72 479 95 370 62 814 138 518 52 616 421 797 

sh topelt 130 351 2 990 56 446 30 710 2 542 15 237 238 276 

KOKKU 1 553 255 881 265 1 367 350 1 016 534 791 708 605 160 6 215 272 

Maamaksu vähenemine 
looduskaitse alade soodustuse 
tõttu 

0 35 852 62 423 46 126 162 11 638 156 200 

Maa 
maksustamishind 

Ühtse 
määraga 
maa 

95 201 800 38 745 800 65 016 700 48 465 000 43 817 400 26 674 400 317 921 100 

Põllu-
majanduslik 
maa 

0 10 354 200 9 524 700 6 281 400 13 851 800 5 261 600 45 273 700 

topelt 7 667 700 152 400 3 223 700 1 644 900 172 800 880 100 13 741 600 

KOKKU 91 367 950 49 023 800 72 929 550 53 923 950 57 582 800 31 495 950 356 324 000 

Keskmine maamaksu-määr 0 0 0 0 0 0 0 

Võimalik 
maamaksu 
laekumine 2,5% 
ühtse määraga ja 
2% 
põllumajanduslike 
maade maamaksu 
määraga (sh 

Ühtse 
määraga 
maa 

2 380 045 926 195 1 547 666 1 156 625 1 095 165 653 005 7 758 701 

Põllu-
majanduslik 
maa 

0 206 531 181 983 121 248 277 036 105 232 892 030 

topelt 191 693 3 735 65 998 39 833 4 270 20 528 326 055 

KOKKU 2 284 199 1 127 478 1 696 519 1 257 732 1 367 266 747 973 8 481 167 
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arvestades 
looduskaitse 
aladega) 

KOV-de 
kasutamata 
võimalus 

730 944 282 064 391 592 287 324 575 720 154 452 2 422 095 

Maamaksu 
laekumine 
tasandusfondi 
arvestusse ühtse 
maksumääraga 
maade puhul 
1,25% ja 
põllumajandusliku 
maade puhul 
0,6% maamaksu 
määraga 
arvestades sh 
looduskaitse- 
alade soodustusi 

Ühtse 
määraga 
maa 

1 190 023 463 098 773 833 578 313 547 583 326 503 3 879 351 

Põllu-
majanduslik 
maa 

0 61 959 54 595 36 374 83 111 31 570 267 609 

topelt 95 846 1 808 30 052 19 060 2 095 9 084 157 945 

Tasandus-
fondi 
KOKKU 

1 142 099 524 153 813 402 605 157 629 646 353 530 4 067 987 

Üks võimalus on kehtestada maamaksumäärad seaduse järgi lubatud maksimumi järgi, mis 
nagu ülalpool mainitud annab summaarsena lisatulu ca 2,42 miljonit krooni. Kui lähtuda 
omavalitsuste senistest määradest ning ühtlustada olemasoleva miinimumi või maksimumi 
järgi, siis koondina (ühtlustades mõlemat tüüpi maad korraga samas suunas) miinimumini 
ühtlustades annab summaarsena tulu vähenemise 1,35 miljoni krooni võrra ning 
maksimumini ühtlustades anna summaarsena tulu kasvu ca 1,995 miljoni krooni võrra. 
Maksimaalse ühtlustamise ja seaduses lubatu vahe on 0,4 miljonit krooni.  

Tabel 19. Omavalitsuste maamaksumäärade hüpoteetiline ühtlustamine 2009. a. maamaksu laekumisele 
tuginedes. 

Omavalitsus Valga Hummuli Karula Taheva Tõlliste Õru  Summaarne 

Maamaks 2009 eelarvest 1 516 033 836 986 1 222 346 969 653 782 703 600 742 5 928 463 

sh. ühtse määraga maa (ÜM) 1 516 033 768 527 1 138 822 910 640 646 461 549 160 5 529 643 

sh. põllumajanduslik maa (PMM) 0 68 459 83 524 59 013 136 242 51 582 398 820 

ÜM 1,5% 1 337 676 548 947 853 666 546 384 646 461 392 257 4 325 391 

Vahe -1 204 252 

ÜM 2,5% 2 229 460 914 913 1 423 527 910 640 1 077 435 653 761 7 209 736 

Vahe 1 680 093 

PMM 0,7% 0 68 459 29 233 20 655 95 369 36 107 249 823 

Vahe -148 997 

PMM 2,0% 0 195 597 83 524 59 013 272 484 103 164 713 782 

Vahe 314 962 

Mõlemad miinimumi -1 353 249 

Mõlemad maksimumi 1 995 055 

Kokkuvõttes võib öelda, et ükskõik mis kujul ühtlustamine läbi viia, ei avalda see negatiivset 
mõju tasandusfondi eraldistele, kuna tasandusfondi arvestamise aluseks on ühtse määra 
puhul 1,25% ja põllumajandusliku maa puhul 0,6%. Ühinemispiirkonnas on määrad 
kõrgemad.  
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Kohalikud maksud
Kohalikest maksudest on kasutusel Valga linnas ja Tõlliste vallas reklaamimaks. Eelnevatel 
aastatel on Valga linn kasutanud ka teede ja tänavate sulgemise maksu, mida 2010. a. 
eelarve tulude puhul enam ei ole rakendatud.  

Reklaamimaks moodustab omavalitsuste eelarvetest äärmiselt väikese osa ning ei ole seega 
kuigi oluline eelarve kujunemisel. 2010. a. on Tõlliste kavandanud 3 600 krooni ja Valga 
70 000 krooni.  

Valga linnas määratakse reklaamipinna suurus järgmiselt: 
 tasapinnalise reklaami puhul reklaami pindalaga, mis on suunatud avalikkusele; 
 ruumilise reklaami puhul kolme iseloomuliku vaate arvutuslike pindaladega, mille 

moodustavad reklaami väljaulatuvaid punkte ühendavad kontuurid.  

Valga linnas on maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest 50 krooni kuus välja arvatud järgmistel 
juhtudel:  

 Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest Vabaduse ja Kesk tänaval ning nende ääres – 
75 krooni kuus. 

 Maksumäär reklaamipinna 1 m2 eest Aia, Kungla, J. Kuperjanovi, Pikk, Puiestee, Raja, 
Sepa, Tartu, Viljandi ja Võru tänaval ning Jaama ja Pärna puiesteel – 60 krooni kuus. 

 Ühissõiduki välispinnale paigaldatud reklaami maksumäär on 200 krooni kuus.  
 Alkohoolsete jookide reklaamimisel rakendatakse kahekordset maksumäära. 

Ühinemise järgselt kõigi eelduste kohaselt senised tulud summeeruvad ning tulude 
suurusjärk jääb samaks. Siiski on vajalik ühtlustada reklaamimaksu kogumise põhimõtted ja 
määrad (puudutab Tõlliste ja Valga määrade ühtlustamist).  

Kaupade ja teenuste müük
Tulude alla kuuluvad laekumised riigilõivudest (registritoimingutelt, vallasekretäri 
toimingutelt ja muud), majandustegevusest (haridusasutused, kultuuri- ja kunstiasutused, 
spordi- ja puhkeasutused, mitteeluruumide rent, sotsiaalasutused, elamu- ja 
kommunaalasutused, metsandus, transporditeenused, muud tulud).  Üldiselt on kaupade ja 
teenuste müük kõikides omavalitsustes perioodil 2003-2009 olnud pigem kasvav.  

Riigilõivud
Riigilõivudest saadav tulu moodustab väga väikese osakaalu omavalitsuste eelarvetest. 
Maaomavalitsuste puhul jäävad 2010. a. tulud vahemikku 10 020 – 41 223 krooni, Valga 
linnas on planeeritud tuluks 220 016 krooni. Peamiseks tuluks on riigilõivud 
registritoimingutelt, millele lisanduvad vallasekretäri toimingud ja muud riigilõivud. 
Ühinemise järgselt riigilõivudega seotud tulud summeeruvad ning säilib senine osakaal 
eelarve kogumahust. 2010. a. andmete põhjal on summaarseks tuluks 324 606 krooni, mis 
on elaniku kohta 17 krooni.  

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
Kõige suurem laekumine elaniku kohta aastas on Õru vallal 430 krooni ning väikseim Karulal 
95 krooni. Valga linnas laekub 278 krooni. Laekumised koosnevad peamiselt koolieelsete 
lasteasutuste ning koolide kohamaksude laekumistest teistelt omavalitsustelt. Erinevused 
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ühinemispiirkonna omavalitsuste tulude kujunemises on tingitud erineva suurusega 
kohamaksude kehtestamisest.  

Koolieelsetele lasteasutustele on omavalitsused kehtestanud perioodiks 01.01.2010 kuni 
31.12.2010 järgmised kohamaksude suurused (aastamaks): 

 Hummuli vallas: lasteaed Sipsik 35 220 krooni. 
 Taheva vallas: Hargla kooli lasteaed 64 508 krooni. 
 Tõlliste vallas: Tsirguliina lasteaed 31 093 krooni, Sooru lasteaed 62 914 krooni, 

Laatre lasteaed 66 636 krooni (keskmine 53 548 krooni). 
 Õru vallas: Õru lasteaed 49 260 krooni.  
 Valga linnas: Buratino lasteaed 34 350 krooni, Pääsuke lasteaed 37 210 krooni, Walko 

lasteaed 36 155 krooni, Kaseke lasteaed 36 920 krooni.  

Lasteaedade kohamaksud erinevad kuni kaks korda ning suurema tasuga lasteaiad on 
Tahevas ja Tõllistes. Käesolevas uuringus ei analüüsita ühtsete kohamaksude fikseerimist, 
kuna see ei ole mõeldav. Kohamaksud kehtestab uue omavalitsuse volikogu, kaaludes 
seniseid määrasid ning põhjuseid (konkreetse asutuse olukord ning tulude ja kulude 
kujunemine), mis on arvestuse aluseks. 

Lasteaedade finantseerimise puhul on omavalitsused kehtestanud lapsevanematele 
järgnevad omaosaluse määrad ning toidupäevade hüvitamise korra (01.01.2010 kuni 
31.12.2010): 

 Hummuli vallas: lapsevanemate omaosalus õppetöös 100 krooni kuus kõikide 
kalendrikuude eest. Toidupäeva maksumus on 16 krooni, soodustus puudub. 

 Karula vallas: lapsevanemate omaosalus õppetöös 60 krooni kuus kõikide 
kalendrikuude eest. Toidupäeva maksumus on 19 krooni, omavalitsuse soodustus 2 
krooni.  

 Taheva vallas: lapsevanemate omaosalus õppetöös 75 krooni kuus kõikide 
kalendrikuude eest. Toidupäeva maksumus on 22 krooni, lapsevanem tasub 8 kuud 
aastas ning omavalitsus tasub 4 kuud aastas. 

 Tõlliste vallas: lapsevanemate omaosalus õppetöös 100 krooni kuus 9 kalendrikuu 
eest. Soodustus 75.- krooni, kui lasteasutuses käib perest 2 last ja 50.- krooni kui 
lasteasutuses käib perest 3 või enam last. Toidupäeva maksumuse kehtestab 
lasteaedades hoolekogu. Sooru LA-s on 18.- kr, Laatre La-s 15.- kr,Tsirguliina La-s 16.- 
kr. Soodustusi saavad lapsed 30% kogu laste arvust ja  saajad otsustab hoolekogu.

 Õru vallas: lapsevanem maksab 50 krooni kuus õppevahendite kulude katteks ning 
lasteaia toidupäeva maksumusest 15 krooni päevas päev, ülejäänud 8 krooni päevas 
katab vald oma eelarvest. Soodustusi lasteaia toidupäevale ei ole.

 Valga linnas: lapsevanaemad maksavad õppetasu 90 krooni ja osalustasu 150 krooni 
kuus 11 kuud aastas. Kui laps käib valvelasteaias suvel, siis makstakse 12 kuud. Kui 
laps suvekuudel juuni – august lasteaias ei käi mitte ühtegi päeva, võib ta tasust 
vabastada – siis makstakse 9 kuud. Kõik lapsed maksavad toidu eest tegelikult 
toitlustatud toidukordade eest hommikusöök 6,60 krooni, lõuna 11 krooni, oode 4,40 
krooni.  Lisaks maksab linn igale lapsele toidu lausdotatsiooni sõimerühmas 6,45 
krooni ja aiarühmas 7,95 krooni. Seega kokku on toidupäeva täismaksumus 
sõimerühmas 28,45 krooni ja aiarühmas 29,95 krooni, millest lapsevanem tasub 22 
krooni sõltumata lapse vanusest. Vähekindlustatud peredel on võimalus lisaks 



81 

taotleda toidukulude soodustust 300 krooni kuus – siis tasub selle osa linna 
sotsiaalabiamet.

Eelnevalt välja toodud loetelus toodud lapsevanemate omaosalusi, toidupäeva maksumusi ja 
soodustusi analüüsides võib tekkida mitmeid variante kulude kokkuhoidmiseks või hoopis 
suurendamiseks.  

Kuna variante on palju, siis tuuakse välja kaks erinevat määrade ühtlustamise 
stsenaariumi: 

 Omaosalus õppetöös (alljärgneva arutluskäigu tulemusena on otstarbekas säilitada 
omaosaluse määrad õppetöös vähemalt samal tasemel ning kaaluda ühtlustamist 
maksimaalsete määrade järgi): 

1. Ühtlustamine maksimaalsete määrade järgi – neljas omavalitsuses tasuvad 
lapsevanemad 12 kalendrikuu eest aastas ning ühes omavalitsuses 11 kuu ja 
ühes omavalitsuses 9 kuu eest. Maksimaalse stsenaariumi järgi hakkavad kõik 
lapsevanemad tasuma omaosalust 12 kalendrikuu eest. Omaosaluse määrad 
kõiguvad 50-st kroonist kuni 240 kroonini. Kokku käib 2010. a. seisuga 
ühinemispiirkonna omavalitsustes ca 800 last. Ühtlustades kõikides 
lasteaedades omaosaluse määrad 240 kroonini kuus ning perioodi 12 kuuni, 
siis võrrelduna olemasoleva olukorraga teenib omavalitsus ligikaudu 460 000 
krooni lisatulu aastas.  

2. Ühtlustamine minimaalsete määrade järgi – ühtlustades kõikides 
lasteaedades omaosaluse määrad 50 kroonini kuus ning perioodi 9 kuuni, siis 
võrrelduna olemasoleva olukorraga kannab omavalitsus ligikaudu 1,49 
miljonit krooni kahjumit aastas.  

 Omaosalus toidupäeva maksumuses (alljärgneva arutluskäigu tulemusena on 
otstarbekas säilitada omaosaluse määrad toitlustuses vähemalt samal tasemel ning 
kaaluda ühtlustamist maksimaalsete määrade järgi): 

1. Ühtlustamine maksimaalsete määrade järgi – ühtlustades kõikides 
lasteaedades omaosaluse määrad toidupäeva maksumuses 22 kroonini ning 
perioodi 12 kuuni, siis võrrelduna olemasoleva olukorraga teenib omavalitsus 
ligikaudu 1,14 miljonit krooni lisatulu aastas .  

2. Ühtlustamine minimaalsete määrade järgi – ühtlustades kõikides 
lasteaedades omaosaluse määrad toidupäeva maksumuses 15 kroonini ning 
perioodi 8 kuuni, siis võrrelduna olemasoleva olukorraga kannab omavalitsus 
ligikaudu 1,28 miljonit krooni kahjumit aastas .  

Üldhariduskoolide puhul on omavalitsused kehtestanud perioodiks 01.01.2010 kuni 
31.12.2010 järgmised kohamaksude suurused (aastamaks): 

 Hummuli vallas: õpilaskoha maksumus Hummuli Põhikoolis 29 568 krooni. 
 Karula vallas: õpilaskoha maksumus Lüllemäe Põhikoolis 34 092 krooni. 
 Taheva vallas: õpilaskoha maksumus Hargla Koolis 16 382 krooni. 
 Tõlliste vallas: õpilaskoha maksumus Tsirguliina Keskkoolis 17 472  krooni. 
 Õru vallas: õpilaskoha maksumus Õru Lasteaed-algkooli kooli osas 48 372 krooni. 
 Valga linnas: õpilaskoha maksumus Valga Gümnaasiumis 13 030 krooni, Valga vene 

Gümnaasiumis 16 040 krooni, Valga Põhikoolis 14 441 krooni, Valga 
kaugõppegümnaasiumis 7 044 krooni. 
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Kohamaksud ühinenud omavalitsuse raames kehtestab uue omavalitsuse volikogu, kaaludes 
seniseid määrasid ning põhjuseid (konkreetse asutuse olukord ning tulude ja kulude 
kujunemine), mis on arvestuse aluseks.  

Omavalitsuste toetused gümnaasiumiastme õpilastele: 
 Hummuli vallas: igale gümnaasiumiõpilasele makstakse 2 krooni toidupäeva 

hüvituseks. Töövihikute toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus ning otsuse selle 
rahuldamise kohta teeb vallavalitsus.  

 Karula vallas: puudub vastav info. 
 Taheva vallas: Taheva valla registrikandega päevases õppevormis õppivatele 

gümnaasiumiõpilastele makstakse gümnaasiumi- ja keskkooliõpilaste koolisõidu 
kompenseerimise toetust 400 krooni kuus. 2010. a. saab seda 17 õpilast. 

 Tõlliste vallas: gümnaasiumiõpilastele hüvitatakse toidupäeva maksumus 15 krooni, 
töövihikute osas soodustus puudub. 

 Õru vallas: kõigile gümnaasiumi osas õppijatele hüvitatakse töövihikud ja toidulõuna 
100%. Kokku hüvitatakse 2010. a. 7 gümnaasiumis käivale õpilasele. 

 Valga linnas: toiduraha soodustust võib saada vähekindlustatud pere laps 
sotsiaalabiameti kaudu – siis makstakse kogu toidupäeva maksumus sotsiaalameti 
poolt 20 krooni. 

Ühinemise käigus on vajalik kaaluda kirjeldatud soodustuste ühtlustamine, et kõikidele 
gümnaasiumiastme õpilastele oleks tagatud samad tingimused. Ühinemise järgselt on 
mõistlik kaaluda järgnevat: 

 Toidupäeva maksumuse hüvitamist 20 krooni ulatuses vastava avalduse alusel.  
 Omavalitsuse registrikandega väljaspool Valga linna piiri elavatele 

gümnaasiumiõpilastele päevases õppevormis sõidusoodustuse kompenseerimist 400 
krooni ulatuses ühe kuu kohta, kui õpilane käib Valga Gümnaasiumis.  

Kokku laekub ühinemispiirkonna omavalitsustele haridusteenuste pakkumise eest teistelt 
omavalitsustelt ca 3,79 miljonit krooni (tabel 20), millest moodustab ca 2,68 miljonit 
krooni omavaheline arvlemine. Ühinemise järgselt kaob omavaheline arvlemine 
haridusasutuste majandustegevuses ning uue omavalitsuse tulud 2010. a. andmetele 
tuginedes teistelt omavalitsustelt on ca 1,11 miljonit krooni.  

Tabel 20. Kokkuvõttes laekumised haridusteenuste eest. 

KOV  2010 (Valga 
2009) Hummuli Karula Taheva Tõlliste Õru Valga Kokku 

Ühinemispiirkonna 
omavalitsustelt 88 704   81 910 435 652 129 288 1 945 059 2 680 613

Väljastpoolt 
ühinemispiirkonda 59 136   55 956 178 471 84 712 735 494 1 113 769

Kokku 3 794 382

Laekumised kultuuri- ja kunstiasutuste majandustegevusest
Kultuuri- ja kunstiasutustega seotud tulud laekuvad omavalitsustesse järgnevalt: 

 Hummuli vallas: laekub 2010. a. 8 000 krooni, mis on täies mahus seotud piletitulu 
laekumisega erinevate ürituste puhul. Laekub ainult kohalikelt elanikelt.  

 Karula vallas: laekub 2010. a. 7 500 krooni. Kahe ürituse piletitulu.  
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 Taheva vallas: laekub 2010. a. 8 000 krooni Hargla Maakultuurimaja ja Koikküla 
külakeskuses piletite müügitulult (peoõhtud, teatrietendused jms). 

 Tõlliste vallas: nimetatud liiki tulu omavalitsusele 2010. a. ei laeku. 
 Õru vallas: 2010. a. laekub 600 krooni, mis on seotud raamatukogus ja avalikus 

internetipunktis paljundamise ja printimise teenuste pakkumisega. Hinnanguliselt 
99% laekub kohalikelt elanikelt.  

 Valga linnas: 2010. a. eelarvesse laekub 350 000 krooni Valga Muusikakooli 
õppetasuna ning 100 000 krooni huvikooli õppetasuna. Teenuse eest tasuvad täies 
mahus lapsevanemad ning senimaani pole omavalitsuste vahelist arvlemist 
toimunud.  

Ühinemise käigus nimetatud tulud summeeruvad ning muutused võivad olla tingitud 
teenuste mahtude kõikumistest. Kuna üldjoontes tasuvad teenuste eest kohalikud elanikud, 
siis ühinemine laekumistele olulist mõju ei avalda.  

Laekumised spordi- ja puhkeasutuste majandustegevusest
Spordi- ja puhkeasutustega seotud tulu laekub ainult Karula vallale kogusummas 8 000 
krooni 2010. a. kohta. Tulu laekumine on seotud Karula-Lüllemäe Tervise- ja Spordikeskuse 
tegevusega (kommunaalkulude maksmine omavalitsusele). Ühinemine antud tulu laekumist 
ei mõjuta.

Laekumised sotsiaalasutuste majandustegevusest
Sotsiaalasutustega seotud tulud laekuvad omavalitsustesse järgnevalt: 

 Hummuli vallas: 2010. a. laekub 600 000 krooni, mis on seotud otseselt Hummuli 
Hoolekandekeskuse tegevusega.  

 Karula vallas: puudub vastav info. 
 Taheva vallas: 2010. a. laekub 1 170 000 krooni. Laekumised on Hargla Hooldekodu 

kohamaksudeks. Ühinemispiirkonna omavalitsustest tulu ei laeku, laekumised on 
klientide pensionitest 85%, perekondadelt, kes katavad oma lähedase hooldekodu 
kohamaksumuse ja teistelt kohalikelt omavalitsustelt (Mõniste, Varstu, Võru 2010. 
a.). 

 Tõlliste vallas: 2010. a. laekub 10 400 krooni, on seotud sissemaksetega hooldekodus 
oleva inimese kulude katmiseks.  

 Õru vallas: 2010. a. laekub 2 000 krooni, mis on seotud Õru Päevakeskuse poolt 
pakutava pesu pesemise teenusega, mille eest tasuvad kohalikud elanikud.  

 Valga linnas: 2010. a. laekub 4 100 000 krooni. Laekumine on seotud Valga lastekodu 
„Kurepesa“ teenuse müügiga Valga, Tartu ja Viljandi Maavalitsustele (teenuse eest 
tasub riik läbi maavalitsuste).

Sotsiaalasutuste majandustegevusega seotud laekumise summeeruvad ühinemise järgselt. 
Kuna puudub omavaheline arvlemine, siis ühinemine tulu laekumisele mõju ei avalda.  

Laekumised elamu- ja kommunaalasutuste majandustegevusest
Elamu- ja kommunaalasutustega seotud tulud laekuvad omavalitsustesse järgnevalt: 

 Hummuli vallas: 2010. a. laekub 2 000 krooni, mis on seotud kohalike elanike üüri- ja 
kommunaalkulude tasumisega.  

 Karula vallas: puudub vastav info. 
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 Taheva vallas: 2010. a. laekub 150 000 krooni. Tegemist on laekumistega vee- ja 
kanalisatsiooniteenuse müügist ning sotsiaaleluruumide eest tasutava üüri ja 
elektriga.  Ühinemispiirkonna omavalitsustelt ei laeku midagi. 

 Tõlliste vallas: 2010. a. laekub 136 263 krooni, mis on seotud Laatre sotsiaalmaja ja 
muude elanike üüri, kütte, elektri, prügiveo, vee- ja kanalisatsioonikulude 
laekumisega. 

 Õru vallas: 2010. a. laekub 211 800 krooni. Õru vallas puudub eraettevõte, kes 
tegeleks vee, prügi ja kanalisatsiooniga. Peale munitsipaalettevõtete lõpetamist 
moodustati valla allasutus Õru Soojus, kes tegeleb elanikkonnale 
kommunaalteenuste müügiga. Enamus tulu laekub kohalikelt, Tõlliste vallas 
registreeritud ettevõttelt  2 000 krooni aastas ja mujalt 2 500 krooni aastas.

 Valga linnas: 2010. a. laekub 420 000 krooni. Laekumised on seotud Valga sauna 
piletite müügiga. Omavalitsuste vahelist arvlemist ei toimu. 

Ühinemise järgselt tulud elamu- ja kommunaalasutuste laekumistest summeeruvad ning 
ühinemine tulude laekumisele mõju ei avalda, kuna omavahelised arvlemised puuduvad. 

Üüri ja renditulud toodetud materiaalsetelt ja immateriaalsetelt varadelt
Üüri- ja renditulud on 2010. a. eelarvesse planeeritud Taheva vallal 161 591 krooni ja Valga 
linnal 1,9 miljonit krooni.  

Taheva vald: SA Taheva Sanatoorium tasub renti Taheva vallale, kes on SA-le rentinud 
Taheva Lastesanatooriumi kinnistu koos kõigi hoonete ja rajatistega. Rendileping kehtib kuni 
31.12.2019. 

Valga linn (nii eluruumid kui mitteeluruumid): sotsiaalmaja ja –korterid 750 000 krooni, 
Raekoja ruumid 75 000 krooni, lasteaed Walko söökla 175 000 krooni, Valga Gümnaasiumi 
ujula ja söökla  200 000 krooni, Valga Vene Gümnaasiumi söökla 120 000 krooni, Valga 
Põhikooli söökla 100 000 krooni, Valga Keskraamatukogu ruumide rent 10 000 krooni, Valga 
Kultuuri- ja Huvikeskuse ruumide rent 220 000 krooni, Valga Sauna ruumide rent 50 000 
krooni ja raudteejaama ruumide rent 200 000 krooni. Omavalitsuste vahelist arvlemist ei 
toimu. 

Üüri- ja renditulud summeeruvad ühinemise järgselt ning kuna omavalitsuste vahelist 
arvlemist ei toimu, siis ühinemine tulude laekumist ei mõjuta.  

Valitsussektori sihtotstarbelised toetused
Valitsussektori sihtotstarbelised toetused jagunevad: toetused jooksvateks kuludeks ning 
toetused investeeringuteks.  

Sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks on valdavalt seotud erinevate 
ministeeriumite poolt suunatavad toetused omavalitsuse eelarvesse, mis on seotud 
konkreetsete riigi poolt võetud kohustuste täitmisega. 2010. a. eelarvete põhjal on tulud 
suhteliselt väikesed (130 461 krooni kogu ühinemispiirkonna peale kokku):  

 Hummuli vallal vastav tulu puudub. 
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 Karula vallal on 21 211 krooni Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks 
ning 3 500 krooni Kultuurkapitali stipendium ning 3 272 krooni Eesti Töötukassa 
toetus.  

 Taheva vallal 58 978 krooni Rahandusministeeriumilt õppelaenude kustutamiseks. 
 Tõlliste vallal 43 500 krooni Põllumajandusministeeriumilt koolipiima ja koolipuuvilja 

kompenseerimiseks.  
 Õru vallal vastav tulu puudub. 
 Valga linnal vastav tulu puudub.  

Ühinemise järgselt sihtotstarbelised toetused jooksvateks kuludeks summeeruvad ning 
ühinemine tulude laekumist ei mõjuta.  

Sihtotstarbelised toetused investeeringuteks moodustavad 2010. a. ühinemispiirkonnas 
kokku summa 1 481 494 krooni: 

 Taheva vald 670 880 krooni, millest 259 229 krooni Keskkonnainvesteeringute 
Keskuselt toetus projektile “Laanemetsa ja Kalliküla ÜVK- rajatiste renoveerimine. II 
etapp”, 34 315 krooni Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetus projektile 
“Keskkonnateadlikkuse tõstmise üritused Hargla Koolis”, 8 800 krooni 
Kultuuriministeeriumilt toetus projektile ”Kultuur meis enestes”, 129 591 krooni 
Mittesihtotstarbeline finantseerimine valitsussektorisse kuuluvalt sihtasutuselt, 
136 400 krooni Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumilt  teede 
investeeringuteks ning 102 545 krooni Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt toetus 
projektile “Taheva Sanatooriumi peahoone rekonstrueerimine”.  

 Tõlliste vald 718 200 krooni Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt teede 
investeeringuteks.  

 Õru vald 74 900 krooni Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt teede 
investeeringuteks.  

Ühinemise järgselt sihtotstarbelised toetused investeeringuteks summeeruvad ning 
ühinemine tulude laekumist ei mõjuta. Tulude laekumist on rakse prognoosida, kuna tululiik 
on seotud konkreetsete investeeringuprojektide elluviimisega.  

Valitsussektori mittesihtotstarbelised toetused (tasandus- ja toetusfondi jagunemine)

Mittesihtotstarbelised toetused Vabariigi Valitsuselt kajastatakse 2010. a. Riigieelarve 
seaduse § 4 lõige 1 kohaselt tasandusfondi eraldistena, mille suurus arvutatakse allpool 
toodud valemi alusel.  

§ 4. Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfondi jaotamise põhimõtted 
(1) Eelarvete tasandusfondist (edaspidi tasandusfond) kohaliku omavalitsuse üksuse 
eelarvesse eraldatav toetus T arvutatakse järgmiselt: 
T = (AK – AT) * k, kus 

T  – tasandusfondi suurus konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses;  
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AK  – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu;  

AT  – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud;  

k  – toetustaseme koefitsient;  

Cn  – konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste 
(7–18 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv ja vanurite 
(65+ eluaastat) arv rahvastikuregistri andmetel, kohalikest teedest maanteede 
ja tänavate arvestuslik pikkus (kõvakattega maanteed koefitsiendiga 0,26; 
tänavad 0,74; mittekõvakattega maanteed 0,047) kilomeetrites riikliku 
teeregistri andmetel ning hooldatavate ja hooldajateenust saavate puudega 
isikute kaalutud keskmine arv aastate 2006–2008 hooldajatoetuse aruannetele 
vastavalt;  

Pn  – kohalike omavalitsuste arvestuslik keskmine tegevuskulu ühe lapse, 
kooliealise, tööealise, vanuri, hooldatava ja hooldajateenust saava puudega 
isiku kohta ning kohalikest teedest maanteede ning tänavate arvestusliku 
pikkuse ühe kilomeetri kohta kroonides;  

– konkreetse kohaliku omavalitsuse üksuse laste arvu, kooliealiste arvu, 
tööealiste arvu, vanurite arvu, hooldatavate ja hooldajateenust saavate 
puudega isikute kaalutud keskmise arvu ning kohalikest teedest maanteede ja 
tänavate arvestusliku koefitsientidega korrigeeritud pikkuse kilomeetrites ja 
iga vastava näitaja osas ühe ühiku kohta arvutatud kohalike omavalitsuste 
arvestusliku keskmise tegevuskulu korrutiste kogusumma kroonides;  

TM  – üksikisiku tulumaksu laekumine konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses 
vastavalt 2007., 2008. ning 2009. aastal korrutatuna 11,4-ga ning jagatuna 
vastaval aastal kehtinud kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud tulumaksu 
määraga (2009. aasta arvestatud tulumaksu määr on 1 kuu 11,9 protsenti, 
3 kuud 11,93 protsenti ja 8 kuud 11,4 protsenti);  

– arvestuslik maamaks (1,25 protsenti üldise maa ja 0,6 protsenti 
põllumajandusmaa maksustamise hinnast 2009. aastal) konkreetses kohaliku 
omavalitsuse üksuses;  

RM  – maavarade kaevandamisõiguse tasude ja vee-erikasutustasu laekumine 
konkreetses kohaliku omavalitsuse üksuses vastavalt 2007., 2008. ning 
2009. aastal.  

2010. a. moodustab tasandusfondi lõige 1 ühinemispiirkonna omavalitsuste tuludest 
arvestatava osa (kõigi omavalitsuste peale kokku 51 542 000 krooni), mis teeb elaniku kohta 
Hummulis 2 684 krooni, Karulas 2 762 krooni, Tahevas 3 190 krooni, Tõllistes 2 653 krooni, 
Õrus 1 989 krooni ja Valgas 2 624 krooni. Ühinemise järgselt tasandusfondi lõikest 1 
laekuvad tulud summeeruvad ning ühinemine tulude laekumisele iseenesest mõju ei 
avalda, kuna arvutusvalemis ei leidu ühtegi komponenti mille proportsioon ühinemise 
järgselt muutuks. 

2010. a. Riigieelarve seaduse § 4 lõige 2 kohaselt kuuluvad toetusfondi eraldisesse:
(2) Tasandusfondist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse paragrahvi lõike 1 alusel 
eraldatava toetuse ning kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse eraldatavate 
hariduskulude (pedagoogide ja koolijuhtide palgavahendid, õpikud, õppevahendid ja 
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töövihikud, õpikeskkonna toetused, investeeringud, koolilõuna, koolieelsete lasteasutuste 
pedagoogide koolituskulud, õpilaste ja noorte ühisüritused, ainesektsioonid), 
toimetulekutoetuse, sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise toetuse, omavalitsuste 
tulubaasi stabiliseerimise toetuse ning saarvaldadele ja saarelise osaga valdadele täiendava 
(ei puuduta Valga ühinemispiirkonda) toetuse jaotuse omavalitsusüksuste vahel ning 
jaotamise ulatuse, tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus – 18.02.2010. a. määrus 
nr 23 „2010. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete 
tasandusfondi määratud toetuste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“. 

Tasandus- ja toetusfondi jagunemine arvestatakse igal aastal riigieelarve koostamise 
käigus (protsessi koordineerib Rahandusministeerium) ning sõltub omavalitsuste 
erinevates arvulistes näitajates toimunud muutustest. Seega on riiklike eraldiste 
prognoosime ühinenud omavalitsuse raames kõige keerulisem.  

Tasandusfondi lõige 2 koosneb peamiselt hariduskuludest ning seetõttu avaldab 
ühinemine toetuse suurusele olulist mõju. Toetusfondi haridusrahade arvutamise mudelis 
on eraldi lisaraha  arvutamise põhimõtted (lisaks baastoetuse pearahadele).  

„2010. aasta riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele eelarvete 
tasandusfondi määratud toetuste jaotus ning jaotamise ulatus, tingimused ja kord“: 
§ 9. Lisaraha arvestamine 
(1) Lisaraha on täiendavalt arvestatud pearaha täitmata kohtade eest I–III kooliastme 
statsionaarse õppevormiga klassidele ja III kooliastme õhtuse õppevormiga klassidele. 
(2) Klassiastmele, mille õpilastest ei moodustata liitklassi, arvestatakse lisaraha statsionaarse 
õppe korral järgmiselt:  

1) 1–16 õpilase puhul  (17–n)-kordne pearaha, 

2) 18–24 õpilase puhul  (24–n)-kordne pearaha, 

3) 27–33 õpilase puhul  (34–n)-kordne pearaha, 

kus «n» on õpilaste arv sellel klassiastmel.  

(3) Õhtuõppe III kooliastmes arvestatakse klassiastmele lisaraha 1–16 õpilase puhul mahus, 
mille võrra klassiastme õpilaste arv on väiksem kui seitseteist. 
(4) Liitklassidele ja hariduslike erivajadustega klassidele arvestatakse lisaraha (17–n)-kordse 
pearahana, kus «n» on õpilaste arv vastavas klassis. 
(5) Väikesaartel asuvate koolide puhul arvestatakse III kooliastme tavaõppe klassidele 
lisaraha vastavalt lõikele 1, välja arvatud juhul, kui III kooliastmes on kokku 1–3 õpilast, mille 
korral arvestatakse lisaraha (17–n)/3-kordse pearahana, kus «n» on õpilaste arv klassis. 
§ 10. Lisaraha eraldamise tingimused 
(1) Lisaraha ei eraldata kohaliku omavalitsuse üksusele eesti, soome ja inglise õppekeelega 
klasside eest, kui neis klassides on õpilasi kokku 1000 või rohkem, ning keelekümblusklasside 
ja vene õppekeelega klasside eest, kui neis klassides on õpilasi kokku 1000 või rohkem. 
Asumitega kohaliku omavalitsuse üksuse puhul vaadatakse eraldi asetsevaid asumeid eraldi. 

2010. a. haridusrahade arvestamisel on Rahandusministeeriumi poolt aluseks võetud 
järgmised õpilaste arvu I kuni III kooliastmes: 

 Hummuli vald 189 õpilast 
 Karula vald 43 õpilast 
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 Taheva vald 79 õpilast 
 Tõlliste vald 161 õpilast 
 Õru vald 15 õpilast 
 Valga linn 1385 
 Ühinemispiirkond kokku 1683 õpilast 
 Maaomavalitsused kokku 298 

2010. a. riiklike eraldiste kohaselt jagunevad hariduse lisarahad järgmiselt: 1) Hummuli vald 
743 587 krooni, 2) Karula vald 349 261 krooni, 3) Taheva vald 706 784 krooni, 4) Tõlliste vald 
528 529 krooni, 5) Õru vald 309 761 krooni ning 6) Valga linn 1 108 376 krooni (sh. Valga 
Põhikool 97 230 krooni, Valga Vene Gümnaasiumi keelekümblus 500 845 krooni, Valga Vene 
Gümnaasiumi venekeelne õpe 510 301 krooni). Ühinemise järgselt Valga linna olemasolevad 
lisarahad säilivad, kui 1000 õpilase kriteeriumi alusel senised maaomavalitsuste 
lisarahastused hariduses kaovad. 2010. a. hariduse lisarahadele tuginedes oleks reaalne 
kadu 2 637 922 krooni.  

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõikele 6: kui 
ühinemise käigus moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse kohta ühinemise aastale 
järgneval aastal riigieelarvest eraldatav toetus on väiksem, võrreldes toetuste summaga, 
mida oleksid ühinenud omavalitsusüksused saanud samadel tingimustel eraldiseisvatena, siis 
ühinemise aastale järgneva nelja aasta jooksul kompenseeritakse riigieelarvest eraldatava 
toetuse vähenemine täies mahus. 

Seega ühinemisele järgneval neljal aastal riigipoolsed eraldised tasandus- ja toetusfondi 
osas ei vähene ning võimalik vahe kompenseeritakse 100% ulatuses. Konkreetne tasandus- 
ja toetusfondi suurus arvutatakse välja vastavalt täpsustatud algandmetele ühinemise 
aastal.  

Muud tulud
Muud tulud koosnevad peamiselt intressituludest, laekumistest saastetasudelt, vee 
erikasutusest, laekumised varade müügist, jäätmesaastetasu, regressnõuded, sunniraha ja 
asendustäitmised, kindlustushüvitised. 

Ühinemise järgselt muud tulud summeeruvad ning ühinemine tulude laekumist ei mõjuta.  

ÜHINENUD OMAVALITSUSE KULUDE JA TULUDE ARVESTUS KOONDINA
Arvestades peatükis 7 toodud finantsanalüüsi kokkuvõtlikult on ühinenud omavalitsuse 
raames vajalik teha mitmeid otsuseid kulude ja tulude osas: 

 Kasutades maksimaalset kokkuhoidmise alternatiivi on võimalik ühtekokku säästa 
ca 5,83 miljonit krooni (sh. 4,23 miljonit ametnike palgafondilt, 0,6 miljonit 
volikogu kuludelt ning 1,0 miljonit valitsussektori majandamiskuludelt). Siiski on 
mõistlik tõsiselt kaaluda pädeva ametnikkonna loomist ning kogu Eesti mõistes 
konkurentsivõimeliste spetsialisti palkade loomist. Sellisel juhul kasvataks 
palgafond kulusid hoopis 1,44 miljoni krooni võrra ning kokkuhoid koondina oleks 
ca 0,1-0,2 miljonit krooni aastas (arvestusega, et volikogu kulusid ja valitsussektori 
majandamiskulusid ikkagi kärbitakse). 



89 

 Kulutused suurenevad kultuuri valdkonnas eeldatavalt ca 0,15 miljoni krooni võrra, 
mis on seotud loodava maaraamatukogu juhataja ametikohaga (palgafond aastas).  

 Kokku on võimalik tulusid kasvatada 4,02 miljoni krooni võrra (sh. 2,42 miljonit 
krooni maamaksu viimine maksimaalse määrani, lasteaedade puhul lapsevanemate 
omaosaluse tõstmine maksimaalse määrani 0,46 miljonit krooni ning toidupäeva 
maksumuse ühtlustamine maksimaalseni 1,14 miljonit krooni). 

 Ühinemise järgselt tagatakse riigi poolt nelja aasta jooksul tasandus- ja toetusfondi 
suurus ning lisarahastus, kuid alates viiendast aastast hariduse lisarahastus kaob 
2010. a. andmetele tuginedes ca 2,6 miljoni krooni ulatuses.  

Uuringus toodud ühtlustamised (elanikule kulu, omavalitsusele tulu) on toodud olukorra 
näitlikustamiseks. Nn. ühtlustamised oluliselt lisatulusid ei anna, kuigi arvestades 
maaomavalitsuste seniseid tulusid, siis on summad isegi kaalumist väärt. See kas 
ühtlustamisi teha või mitte on uue omavalitsuse otsustada, aga väide et elaniku võimekus 
tänu lisakulule langeb on tõsine argument, et neid mitte teha.

Seega hoides kokku maksimaalselt ning samuti kasvatades tulusid maksimaalselt on 
koondina võimalik saada ühinemisest kasu 9,85 miljonit krooni aastas (arvestatuna 2010. 
a. eelarvetele tuginedes). Riigilt tuleva hariduse lisarahastuse kadumisel peab arvestama 
ca 2,6 miljoni suuruse kahjumiga.  

ÜHINEMISTOETUS 
Valga ühinemispiirkonna puhul kujuneb eeldatavalt ühinemistoetus järgnevalt: Valga linn 
4 miljonit, Hummuli vald 2 miljonit, Karula vald 2 miljonit, Taheva vald 2 miljonit, Tõlliste 
vald 2 miljonit, Õru vald 2 miljonit krooni, moodustades kokku 14 miljonit krooni. 
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8. PEAMISED JÄRELDUSED JA RISKID 

Ühinemisuuringu peamise järeldusena võib kokkuvõtvalt välja tuua selle, et vaadeldes Valga 
piirkonna (Hummuli, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallad ning Valga linn) kohalike 
omavalitsuste senist toimimist ning hinnates jätkusuutlikkust tulevikuks, on võimalik 
soovitada omavalitsuste ühinemist ning seega I-alternatiivi rakendamist. Reaalse 
ühinemise kavandamisel võib tekkida erisusi teatud piirkondade valdade ühinemist 
osaliselt. 

Ühinemistegevuste reaalsel elluviimisel on vajalik kaaluda erisusi piirkondlikel tasanditel,
mis on eelkõige seotud Hummuli ja Õru valdade osalise tõmbega vastavalt Tõrva ja Sangaste 
suundadel. Lisaks võib kaaluda muid väiksemas mahus läbi viidavaid ühinemise variante, 
nagu näiteks Valga linna ja Tõlliste valla ühinemine või Valga linna, Tõlliste valla ja Karula 
valla ühinemine. Viimase variandi puhul kaotaks enim Taheva vald, kuna ühinemine näiteks 
Mõniste ja Varstu vallaga ei ole nii otstarbekas (puudub olemasolev side teenustega), kui 
ühinemine Valga suunal. Taheva valla jaoks on hierarhias järgmiseks tõmbekeskuseks ikkagi 
Valga linn ning Võru linn jääks liialt kaugele (lähtudes puhtalt sellest loogikast, et tulevikus 
saavad Eestis olema tõmbekeskusteks maakonnakeskused). Ajalooliselt on Taheva vald küll 
vana Võrumaa osa, kuid puhtalt praktilistel kaalutlustel on ühinemine Valga suunal 
mõistlikum.

Käesolev ühinemise uuring on koostatud lähtudes eelkõige maksimaalse ühinemise 
variandist, kuid siiski on võimalik põhimõtteid üle võtta järgmiste ühinemiste puhul, ilma 
täiendavaid lisauuringuid tegemata: 1) Valga linna ja Tõlliste valla ühinemine; 2) Valga linna, 
Tõlliste valla ja Karula valla ühinemine; 3) Valga linna, Tõlliste valla, Karula valla ja Taheva 
valla ühinemine; 4) Valga linna, Tõlliste valla, Karula valla, Taheva valla ja Õru valla 
ühinemine vms. Üldises plaanis on võimalik soovitada maksimaalset maaomavalitsuste 
kaasamist, mis tagab maapiirkondade probleemide parema esindatuse volikogus ning samuti 
teenuste kvaliteedi ühtlustamise peaaegu poole Valga maakonna territooriumil. Ühe või 
kahe maaomavalitsuse ühinemise Valga linnaga võivad Valga linna huvid jääda liialt 
domineerima. 

Eeldatavad POSITIIVSED muutused, mis toimuvad Valga piirkonna omavalitsuste 
maksimaalse ühinemise järgselt: 

 Tekib territoriaalne terviklikkus ning kujunevad välja selged keskus-tagamaa suhted. 
Linn koos tagamaaga on palju tõsiselt võetavam, kui suletud piiriäärne ala. Valga linn 
saab kasu piirkonna terviklikust arendamisest. Valga linn vajab oma arengu 
hoogustamiseks tagamaad, et toimiks teenused, näiteks kaubandusvõrk, 
haridussüsteem, ühistransport jms. Kunstliku konkurentsi tekitamine tuleb välistada 
ning samuti ei ole õige tekitada inimestes linna ja maa suhete vastandumist ning 
negatiivseid arvamusi antud küsimustes. Tugev keskus vajab piisavat tagamaad. 
Näiteks elan maal, tööl, koolis, huvikoolis, poes saan käia linnas, muretsemata 
omavalitsusliku kuuluvuse, maksude laekumise, huvikoolide tasu vms küsimuse pärast. 
Valga asub ise geograafiliselt ja Eesti riigi mõistes ääremaal ning on piiriäärne suletud 
territoorium. Ühinemine maaomavalitsustega avardab piirkonna arenguvõimalusi 
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laiemalt (sh. suurtest fondidest suurte rahade küsimine) ning sunnib Valga piirkonda 
töötama koos ühiste eesmärkide nimel.

 Paraneb omavalitsuse poolt pakutavate avalike teenuste kvaliteet (tingitud ametnike 
spetsialiseerumisest), kuid teenuste kättesaadavus ei pruugi oluliselt paraneda, seda 
eelkõige maapiirkondades väljaspool suuremaid asustuskeskusi. Siiski on võimalik ohtu 
elimineerida tõhusa ühistranspordi võrgustiku loomise ja e-teenuste juurutamise abil, 
mida toetavad piirkondlikud teeninduspunktid. Vaadeldes omavalitsuste senist 
kogemust siis peamised pöördumised omavalitsusse kohale tuleku vormis on seotud 
sotsiaalvaldkonnaga. Arvestades asjaolu, et piirkondlikesse teeninduspunktidesse 
jäävad sotsiaaltöötajate tööruumid, siis kõige olulisem teenus säilib ikka inimesele 
vahetus läheduses. Näitena võib samuti tuua sotsiaaltöötaja teenuse kvaliteedi 
paranemist, kuna piirkondlikel töötajatel on täistööaeg klienditööks, keerulisemad 
küsimused (rahastusmudelid, hanked, kohtuasjad, eriolukorrad jms) jäävad 
sotsiaalosakonna kõrgemate ametnike lahendada, kellel on selleks ka suurem 
kompetents.  

 Omavahelise arvlemise kadumine, mis üldises plaanis lihtsustab oluliselt 
raamatupidamist ning seeläbi muutub inimesele kergemaks asjaajamise kord. On 
võimalik valida paremini näiteks kooli, sest enam ei ole vajalik arvestada pearahade 
kandmine ühelt omavalitsuselt teisele.  

 Oluliseks muutub endistes vallakeskustes teeninduspunktide toimimine (minimaalses 
plaanis peaksid teeninduspunktid toimima ühinemisjärgsel üleminekuperioodil) ning 
suhtlemine kohalike elanikega, kuna esialgselt on psühholoogiliselt raske aktsepteerida 
bürokraatliku halduse suurenemist ning valla juhtimise muutumist spetsialistikeskseks 
(isiklike kontaktide vähenemine). Teeninduspunktide roll kodanike esmasel 
pöördumisel muutub väga oluliseks ning punktid peavad toimima teenuskeskustena, 
mitte ainult infopunktidena.  

 Korraldatakse ümber omavalitsuse poolt hallatavate asutuste struktuur ja 
tööpõhimõtted (täpsemalt on kirjeldatud omavalitsuse juhtimist maksimaalse 
ühinemise korral IV osas – ühine arengustrateegia). Siiski on muudatused ühinemise 
järgselt loogilised ning eelkõige suunatud õigusaktide nõuete täitmisele (eelkõige 
muudatused haridusasutuste võrgus) ning teenuste kvaliteedi tõstmisele 
(maaraamatukogude ühendamine ning võimalik sotsiaalasutuste liitmine). Koostöö 
mõttes on juba kogemused olemas AS Valga Vesi ja SA Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskus näol ning tulevikus on paljusid teenuseid lihtsam korraldada läbi 
munitsipaalettevõtete.  

 Strateegiliste arengukavade kvaliteet tõuseb, eriti strateegilise komponendi osas ning 
samuti kasvab seeläbi piirkonna roll suuremate otsuste puhul kaasa rääkimises 
maakondlikul ja riiklikul tasemel. Suurema omavalitsuse kontekstis on võimalik 
analüüsida ja prognoosida arengulisi küsimusi laiemas plaanis ning leida efektiivsemaid 
lahendusi (seda on võimalik teha ka omavalitsusüksuste koostöös, kuid koostöö 
mittesujumise korral jääb projektide elluviimine vaid jutu tasemele). Võimalik on 
piirkondade tasakaalustatud arendamine ning nn. üleinvesteerimise ja lähinaabrite 
konkureerimise vältimine. Olulisemaks muutub reaalsete arenguprioriteetide 
fikseerimine ja nende järgimine, mitte investeeringute teostamine parasjagu selle järgi, 
millistest aktiivsetest toetusmeetmetest on hetkel võimalik rahalist abi saada.  

 Tõhusamaks ja läbimõeldumaks muutub omavalitsuse eelarve koostamine ja 
investeeringute planeerimine. Mahuefekti tõhusal rakendamisel on võimalik tagada 
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kiirem areng ning kutsuda esile efektiivsemaid muutusi (ühinemise eelselt on vajalik 
hoida piisav laenuvõimekus ning mitte üle investeerida). Suurest kulude kokkuhoiust 
ühinemise korral rääkida ei ole mõistlik, pigem on vajalik suunata põhirõhk teenuse 
kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamisele. Peamine rahaline kaotus tuleb riiklike 
eraldiste vähenemise osas ning rahaline võit eelkõige kohalike maksude (olulisim 
maamaks) ja kaupade ning teenuste müügi ühtlustamisest. Kaob ära omavaheline 
arvlemine ja sellega seotud raamatupidamistoimingud. 

 Oluliselt kasvab külavanemate roll ning kolmanda sektori ja omaalgatuse tähtsus. 
Endistesse vallakeskustesse teeninduspunktide loomisel on vajalik kaaluda 
külavanemate tegevuse koordineerimise võimalusi, kuna külavanemast on võimalik 
kujundada oluline informatsiooni jaotuskanal omavalitsuse ja kohaliku elaniku vahel. 
Vajalik on külaliikumise küsimustega tegeleva arendusspetsialisti efektiivne 
rakendamine, eelkõige ääremaastumise küsimuses. Sisuliselt tähendab see 
külakogukondadele suuremate võimaluste, aga ka suurema vastutuse andmist.  

 Jõuvahekorrad omavalitsuse volikogus joonistuvad selgemalt välja, kuna eelmiste 
ühinemiste kogemustele tuginedes võib väita, et mõjukad ja vastandlikud isikud võivad 
sattuda volikokku. Tugevate isiksuste puhul on suurem võimalus tugevate 
huvigruppide kujunemiseks ning seega tekivad selgemad koalitsioon ja opositsioon. 
Kuna volikogu liikmete arv on esialgu kavandatud säilitada seaduses lubatud 
minimaalsel tasemel 21-liikmeline, siis kõigi eelduste kohaselt pääsevad volikokku 
sellest tõeliselt huvitatud ja aktiivsed inimesed, kes suudavad kanda vastutuse 
koormat.  

 Oluliselt kasvab volikogu roll otsuste tegemisel. Teisest küljest jällegi pikeneb otsuste 
menetlemise aeg. Volikogu muutub eelkõige erinevate piirkondade häälekandjaks ning 
eriarvamusi välja toovaks esinduskoguks. Töömahu kasvamine ja otsuste kaalukuse 
suurenemine pikendab menetlemise aega ning seetõttu muutub üha olulisemaks 
ettevalmistav analüütiline töö volikogu komisjonide tasemel.  

Eeldatavad NEGATIIVSED muutused, mis toimuvad Valga piirkonna omavalitsuste 
maksimaalse ühinemise järgselt: 

 Üleminekuperioodil tekib omavalitsuse juhtimises teatud seisaku aeg, mille pikkust 
on raske prognoosida ning sõltub uute juhtide ja uue volikogu võimekusest. Seisak on 
tingitud organisatsioonikultuuri loomisest ning erinevate meetodite ja tööstiilidega 
harjunud ametnike sulandamisest uude keskkonda. Sisuliselt tuleb üles ehitada täiesti 
uus organisatsioon, mis oleks suunatud efektiivsuse kasvule ja kvaliteetsema halduse 
pakkumisele. Vajalik on kaadri komplekteerimine ning täiendõppe korraldamine. Võib 
prognoosida, et konkursside korraldamisel kohanevad süsteemivälised inimesed isegi 
kiiremini, kui seniste omavalitsuste pikaaegsed töötajad, kelle on muutustega raske 
leppida.  

 Kohalikele elanikele tundub, et kohalik võim on neist kaugenenud, kuid hea juhtimise 
korral on võimalik saavutada olukord, kus pole kadunud huvi omavalitsuse kaugemate 
piirkondade vastu. Külaliikumise passiivsuse korral väheneb kogukondlik 
ühtekuuluvustunne ning piirkonna sidusus nõrgeneb. Kohalikele elanikele võib 
tunduda, et otsused tehakse nende eest ning väheneb võimalus kaasa rääkida oma 
kodupiirkonna kooli, lasteaia, rahvamaja, spordiväljaku vms arengus. Võimaliku ohuna 
võib näha vananeva elanikkonna kontekstis, et puudub soov teha laiemat koostööd 
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ühinemispiirkonna teiste piirkondadega. Siiski ei saa antud ohtu kuigi tõsiseltvõetavaks 
pidada. 

 Ääremaastumise senisest teravam esilekerkimine, eriti olukorras, kus omavalitsuse 
keskus Valga asub ise nn. ääremaal (omavalitsuse servas). Kaugemad külad ja 
piirkonna kaugenevad füüsiliselt uuest vallakeskusest Valga linnast ning teenuste 
kättesaadavus võib halveneda ja samuti kasvab oluliselt transpordivajadus. 
Maapiirkondade huvide ja vajaduste võimalik vähene kajastatud tulevases volikogus 
ning kaugemate piirkondade spetsiifiliste probleemide jäämine tahaplaanile (volikogu 
valimistel maapiirkondade vähese esinduse korral hakkavad domineerima keskuse 
huvid, mis võivad negatiivselt väljenduda maapiirkondade investeeringute 
planeerimisel). Omavalitsuste ühtse identiteedi kadumine ning valla erinevate 
piirkondade vähene omavaheline sidusus. Ääremaastumise probleemi aitavad vältida 
eelkõige maaelu komisjoni moodustamine volikogu juurde ning külaliikumise 
küsimustega tegeleva arendusspetsialisti ametikoha loomine.  

 Pikeneb otsuste menetlemise aeg. Volikogu muutub eelkõige erinevate piirkondade 
häälekandjaks ning eriarvamusi välja toovaks esinduskoguks. Töömahu kasvamine ja 
otsuste kaalukuse suurenemine pikendab menetlemise aega ning seetõttu muutub üha 
olulisemaks ettevalmistav analüütiline töö volikogu komisjonide tasemel. Uue volikogu 
moodustamise raames on vajalik kaaluda komisjonidesse piirkondliku esindatuse 
nõude sätestamist.  

 Ühinenud omavalitsuse volikogu võib kulude kokkuhoidu pidada olulisemaks, kui 
tagada kohapealsed võimalused teenuste saamiseks maapiirkondades. Kasutajate 
vähesuse tõttu võidakse kaaluda kohapealsete rahvamajade, spordiväljakute jms 
sulgemist. Tõenäoliselt seda siiski ei juhtu ning ühinenud omavalitsuse raames on 
võimalik kaaluda multifunktsionaalsete piirkonnakeskuste rajamist (st hoone pole 
kasutuses näiteks ainult rahvamajana, vaid pakub ka muid teenuseid: raamatukogu, 
AIP, saun, päevakeskus, noortekeskus, jõusaal, kaugtöökeskus jms). 

 Valga linna suur laenukoormus ning vajadus teha lähiajal olulisi investeeringuid, mis 
võib laenukoormust veelgi suurendada (lisaks näitab muret tekitavat trendi 
tulumaksu laekumine). Peale Taheva ja Karula valdade teistel maaomavalitsustel 
laenukoormus praktiliselt puudub. Ühe elaniku kohta on Valga linnal ca neli korda 
suurem laenujääk ( 3 872 krooni), kui teisel kohal oleval Taheval (1 031 krooni). 
Investeeringuvajadus elaniku kohta on suurim Tõllistel, Taheval ja Hummulil (ca kolm 
kuni neli korda kõrgem Valga omast), kuid kuna Valga linn on suurim ning seal elab 
kõige rohkem inimesi, siis võib uus volikogu pidada Valga linna investeeringuid 
olulisemaks, kuna kogumaht on Valgal ca 4-30 korda suurem, kui maaomavalitsustel 
eraldiseisvalt. Kõige suuremad probleemid investeeringutega on Valga linnal teede 
remontimise ja hariduse valdkonnas. Valga linna investeeringuvajadus kokku on 360 
miljonit krooni, maaomavalitsustel kokku ca 260 miljonit krooni, aga elanikke on 
rohkem Valgas ning seega on ka investeeringutest kasusaajaid rohkem.  

 Sotsiaaltoetuste süsteemi ühtlustamine võib nõuda omavalitsuselt liialt suuri 
lisakulutusi. Juhul kui lähtuda senistest kuludest ning viia läbi teenuste ümberjagamine 
samade ressursside baasil, siis võivad osad piirkonnad kaotada teatud teenuste mahus, 
kuna uute teenuste loomine vajab lisaressurssi. 

 Majanduslik kokkuhoid ühinemise puhul ei ole peamiseks argumendiks, kuna 
ratsionaalsete otsuste korral võib ühinemise järgselt olla kokkuhoid aastas ca 3-4% 
senistest kuludest. Samuti viiendal aastal peale ühinemist kaob ära hariduse 
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lisarahastus (2010. a. vääringus 2,6 miljonit krooni). Peamiselt toimub 
ühendomavalitsuste raames vaid ressursside ümber jagunemine, kuna lisarahastust 
peale ühekordse 14 miljoni krooni suuruse ühinemise toetuse pole ette näha.  

 Valgamaa Omavalitsuste Liit kaotab senisel kujul oma otstarbekuse, kuna moodustuv 
omavalitsusüksus hõlmab enda alla kuus omavalitsust maakonna senisest 
kolmeteistkümnest ning oluliselt muutuvad jõuvahekorrad maakonnas. Valga piirkonna 
ühinemine võib ajendada ühinemiste kavandamist Tõrva ja Otepää piirkondades, et 
tulevikus oleks maakonnas ainult kolm omavalitsust.  


