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VALGA LINNA, HUMMULI VALLA, KARULA VALLA, TAHEVA VALLA, TÕLLISTE VALLA JA ÕRU 
VALLA ÜHINEMISE SOOVITUSLIK AJAKAVA, eesmärgiga valida 2013. a. kohaliku 
omavalitsuse üksuste volikogude valimistel ühist volikogu. 

Ühinemistegevuste elluviimise etapid 

Etapp Tegevus Aeg 

I Valga Linnavolikogu esitab Hummuli, Karula, Taheva, Tõlliste 
ja Õru  Vallavolikogudele,  otsuse ettepanekuga 
haldusterritoriaalse korralduse ja piiride muutmise kohta 
kohalike omavalitsuse valimisteks aastal 2013. 

märts  2011 

II Hummuli, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru vallavolikogud 
esitavad ettepaneku teinud volikogule otsuse 
haldusterritoriaalse korralduse muutmise nõustumisega. 

aprill - mai 2011 

III Moodustatakse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks 
komisjon ja kinnitatakse pädevus, muuhulgas:  

1) antud valla või linna elanike arvamuse 
väljaselgitamine; 

2) vajalikuks peetavate uuringute läbiviimine;  
3) uue omavalitsuse nime küsimus; 
4) haldusterritoriaalse korralduse muutmisega 

kaasnevate võimalike üldaktide muudatuste 
ettevalmistamine; 

5) haldusterritoriaalse korralduse muutmisega 
kaasnevate võimalike organisatsiooniliste ning 
eelarveliste ja muude varalisi kohustusi ja õigusi 
käsitlevate küsimuste lahendamine. 

Komisjon 
moodustatud 
2011, pädevus ja 
ülesanded paika 
panemata 

Detsember 2011 
kuni detsember 
2012 

IV Valga Linnavolikogu ning Hummuli, Karula, Taheva, Tõlliste ja 
Õru vallavolikogud kinnitavad ühineva omavalitsuse ühtse 
arengukava koostamise algatamise. 

Jaanuar 2012 

V Eeltöö ja väljaõpe ametnikele seoses ühinemiseelse 
üleminekuperioodiga - ühiste ametnike kasutamine kuues 
omavalitsuses. Elanike informeerimine ja teadlikkuse 
tõstmine. 

Alates jaanuarist 
2012 

VI Liitumis- ja piirimuudatuslepingu allkirjastamine, tuginedes 
komisjoni poolt läbiviidud uurimuste ja läbirääkimiste 
tulemustele. 

Detsember 2012 

VII Kuus omavalitsust võtavad vastu otsuse haldusterritoriaalse 
korralduse muutmise kohta tuginedes eelnevalt etappidel III-
V nimetatud toimingute tulemitele.  

Detsember 2012 
antud otsus 
avalikustatakse 
peale 
vastavasisulise 
taotluse esitamist 
maavanemale, so 
jaanuaris 2013.  

Peale 
avalikustamist on 



võimalik 
huvitatud isikutel 
otsust 
vaidlustada kahe 
kuu jooksul 
maavanema või 
Vabariigi 
Valitsuse ees. 

VIII Omavalitsused võtavad vastu otsused valmisringkondade ja – 
jaoskondade, samuti valmiskomisjonide ja 
osakonnakomisjonide moodustamise kohta ning volikogu 
liikmete arvu käsitlevad konsensuslikud otsused. 

Detsember 2012 

IX Valga Linnavolikogu esitab Valga maavanemale alljärgnevad 
dokumendid 
1. Valga Linnavolikogu otsus haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise kohta; 
2. Hummuli, Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru volikogude 
otsused uue moodustatava omavalitsusüksuse nime ja 
staatuse kohta; 
3. seletuskiri haldusterritoriaalse korralduse muutmise 
vajadusest; 
4. otsused valimisringkondade ja –jaoskondade ning 
valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjonide moodustamise 
kohta; 
5. otsused volikogu liikmete arvu kohta; 
6. läbiviidud uuringute tulemused; 
7. volikogude otsused haldusterritoriaalse korralduse või 
piiride muutmisega kaasnevate võimalike põhimääruse ja 
teiste õigusaktide muudatuste, aga ka võimalike 
organisatsiooniliste ning eelarveliste ja muude varalisi 
kohustusi ja  õigusi käsitlevate küsimuste lahendamise kohta;
8. volikogudele esitatud seisukohad ja protestid 
haldusterritoriaalse korralduse muutmise kohta; 
9. ühinemisleping koos kõigi lisadega; 
10.  valla kaardi koos piirimuudatuste äranäitamisega ning 
kavandatava piiri kirjelduse. 

Veebruar 2013 

X Maavanem esitab laekunud taotlused koos kõigi lisadega ja 
omapoolse arvamusega Siseministeeriumile, kellel on õigus 
nõuda asjaomastelt volikogudelt täiendavaid andmeid 
kaebuste ja protestide lahendamiseks või ekspertiisideks. 

Veebruar 2013 

XI Vaidlustamise aeg. Jaanuar 2013-
märts 2013 

XII Vabariigi Valitsus kinnitab määruse haldusterritoriaalse 
korralduse muutmise kohta. 

Jõustub  Riigi 
Teatajas 
avaldamisele 
järgneval päeval, 
kuid mitte hiljem 



kui 90 päeva 
enne kohaliku 
omavalitsuse 
volikogu 
korraliste 
valimiste päeva 
so juuni 2013. 

XIII Haldusterritoriaalse korralduse ja sellest tuleneva 
haldusüksuse nimistu muudatus valdade ja linnade osas 
jõustub vastavalt kehtestatavale haldusterritoriaalsele 
korraldusele. 

Muudatus 
jõustub kohaliku 
omavalitsuse 
volikogu 
valimistulemuste 
väljakuulutamise 
päeval so 
oktoober 2013. 

XIV Omavalitsused esitavad ühise taotluse Vabariigi Valitsuse 
reservfondist haldusterritoriaalse korralduse muutmisega 
seotud kulude katteks raha eraldamiseks. 

November 2013.  

Ühinemistegevuste detailsem tegevus- ja ajakava 

Läbiviidav tegevus Eeldatav ajaperiood 

Ühiskomisjoni koosolekud 01.09.2011 – 30.11.2013 

Alakomisjonide moodustamine 01.09.2011 – 01.01.2012 

Ühislehe väljaandmine - 6 numbrit  2012. 
aastal 

01.01.2012 – 31.12.2012 

Reformialane seminar Valgas 01.02.2012 – 01.03.2012 

Finantsmajanduslik analüüs ja moodustatava 
KOV arengukava eelnõu 

01.01.2012 – 01.05.2012 

Selgitustöö elanike seas  01.01.2012 – 01.08.2012 

Arengukava täpsustamine  01.03.2012 – 01.06.2012 

Administratsiooni struktuuri koostamine  01.03.2012 – 01.08.2012 

Uue omavalitsuse nime valik  01.01.2012 – 20.09.2012

Rahvaküsitluse läbiviimine 01.10.2012 – 01.11.2012

Rahvaküsitluse kinnitamine volikogude poolt  22.10.2012 – 01.11.2012 

Ühinemislepingu ettevalmistamine ja 
avalikustamine 

19.11.2012 – 14.01.2013

Volikogude ühine otsus ühinemise kohta  19.11.2012 – 12.12.2012 

Uue volikogu liikmete arvu 
kindlaksmääramine  

19.11.2012 – 12.12.2012 

Valimisringkondade moodustamine  19.11.2012 – 12.12.2012 

Valimisjaoskondade moodustamine  19.11.2012 – 12.12.2012 

Valimiskomisjoni kinnitamine  19.11.2012 – 12.12.2012 

Valimiste jaoskonnakomisjonide 
moodustamine  

19.11.2012 – 12.12.2012 

Ühinemislepingu kinnitamine volikogudes 28.01.2013 – 29 .01.2013

Dokumentatsiooni vormistamine 01.12.2012 – 01.02.2013 



maavanemale esitamiseks 

Esitatakse maavanemale volikogude otsus 
dokumentatsiooniga 

01.02.2013 – 01.03.2013

Maavanem esitab dokumendid 
Siseministeeriumile 

15.02.2013 – 01.05.2013

Huvitatud isikud võivad vaidlustada volikogu 
otsust   

Riigi Teatajas avaldatakse Vabariigi Valitsuse 
määrus Valga piirkonna haldusterritoriaalse 
korralduse muutmise kohta 

01.06.2013  – 17.07.2013

Jõustub Vabariigi Valitsuse määrus Valga 
piirkonna haldusterritoriaalse korralduse 
muutmise kohta  

02.06.2013 – 17.07.2013 

Struktuuri ja ametijuhendite ning 
palgakorralduse kehtestamine 

01.09.2013 – 07.09.2013 

Atribuutika valmistamine (pitsatid, blanketid, 
jms) 

01.09.2013 – 01.11.2013 

Valimispäev (20.10.13) 20.10.2013 

Valimistulemuste väljakuulutamise päev 23.10.2013 – 25.10.2013 

Volikogu rakendamine 25.10.2013 – 03.11.2013 

Valitsuse juhi valimine 01.11.2013 – 01.12.2013 

Valitsuse kinnitamine 01.11.2013 – 01.12.2013 

Uue KOV põhimääruse ja arengukava 
vastuvõtmine 

01.12.2013 – 15.12.2013 


