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Revisjonikomisjoni liikmed: Külliki Siilak, Viktor Haljaste, Kalev Luts, Gleb Sljusartšuk 

 

Revisjoni käigus viidi läbi vestlused: 

Rahandusameti juhataja Imbi Rõivassepaga 21.02. 2017 ja 04.04. 2017 

Linnamajandusameti juhataja Urmas Möldrega 21.02.2017 

Linnamajandusameti vanemspetsialist ja linnavarakomisjoni esimehe Pille Meriroosiga ja 

vanemspetsialist Janek Rennuga 28.02. 2017 ja 04.04. 2017 ning vanemspetsialist Merike 

Mülleriga 04.04. 2017. 

 

Revisjoni aluseks olev õigusakt: 

Valga Linnavolikogu 15.12.2006 määrus nr 14 „Valga linnavara eeskiri“ (lisa nr 1). 

 

 

Aktis kasutatud lühendid: 

LMA – linnamajandusamet 

SAA – sotsiaalabiamet 

 

Revisjon piiritleti kinnisvaratehingute kontrolliga. Osa eelnimetatud aastatel alustatud 

tehinguid kandusid üle 2017. aastasse ja seetõttu leiavad teatud määral aktis kajastamist. 

Komisjonile esitatud koondnimekirja alusel toimusid 2015.- 2017. aastatel järgmised tehingud 

kinnisvaraga (lisa nr 2):   

- võõrandati linna poolt 6 kinnistut, neist 5 kinnistut ja 1 korteriomand,  

- omandati linnale 39 korteriomandit ja 10 kinnistut, 

- vahetuslepingud sõlmiti 7, 

- kohtutäituri enampakkumiselt omandati linnale 3 kinnistut. 
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Revisjoni puudutava tegevuse valdkond kuulub LMA pädevusse, mis tuleneb Valga linna 

kodulehelt (valgalv.ee) leitava LMA põhimäärusest (kinnitatud Valga linnapea korraldusega 

20. märts 2013 nr 76). 

Linnamajandusameti põhiülesandeks on Valga linna vara valdamise, kasutamise ja 

käsutamise korraldamine, registrite pidamine (v.a. pereregister) ning ehitustegevuse 

korraldamine ja koordineerimine.   

Revisjonikomisjon loodab, et antud tegevus hõlmab ka linnale omandatava, kuid linnale veel 

mitte kuuluva, varaga tegevust. 

 

LMA ametnikest tegeleb linnale vara omandamise ja võõrandamisega eelkõige LMA 

vanemspetsialist Pille Meriroos, kelle ametijuhendist tulenevad teenistusülesanded hõlmavad 

laiapõhjaliselt linnavaraga seotud toiminguid, määratleb vanemspetsialisti 

Linnavarakomisjoni esimeheks ja volitab teda esindama linna notariaalsetes tehingutes (linna 

kodulehelt kättesaadav ametijuhend, mis on kinnitatud linnapea käskkirjaga 02. jaanuar 2012 

nr 1). Vanemametnik allub LMA juhatajale. 

 

LMA vanemametnik Janek Rennu teenistusülesannete hulka kuuluvad muuhulgas tulenevalt 

linna kodulehelt kättesaadavast ametijuhendist (linnapea käskkiri 02. jaanuar 2012 nr 1) 

järgmised linna varaga seotud tegevused: 

  - p.6.1 … rendi- ja üüriarvete esitamine ning kontroll nende laekumise üle ning vastava 

arvestuse pidamine…; 

  - p.6.7 … elektriarvestuse ning soojus- ja veelugeja näitude tähtaegne esitamine vastavalt 

sõlmitud lepingutele…; 

  - p.6.8 … elektri –ja küttekulude üle arvestuse pidamine. 

 

LMA ametnik Merike Müller teeb kord kuus kinnisturaamatu sissekannete kontrolli ja 

teavitab kinnisvara muutustest vastavaid ametnikke. 

Linnavaraga tegelevad otseselt alljärgnevad komisjonid: 

- Linnavarakomisjon - koosseis kinnitatud linnavalitsuse 1.06.16 korraldusega nr 195 (Pille 

Meriroos, Imbi Rõivassepp, Mario Pinka, Janek Rennu, Merike Metsavas (volikogu esindaja)) 

- Kinke või pärandi teel omandatud eluruumide vastuvõtmise komisjon moodustatud 

linnavalitsuse 6.02.15 korraldusega nr 19 - (Pille Meriroos, Janek Rennu, Iia Konks) 

- Enampakkumise läbiviimise komisjon - koosseis kinnitatud linnavalitsuse 1.06.16 

korraldusega nr 194 (Pille Meriroos, Arno Uprus, Janek Rennu, Mario Pinka) 

 

 

 

1. Kinnisvara kajastamine linna raamatupidamisaruandluses 

Riigi poolt on kinnitatud põhivara väärtuseks 5000.- (viis tuhat eurot). Tulenevalt Valga 

kinnisvara turuhindadest on enamik omandatud/võõrandatud kinnisvara kajastatud 

raamatupidamislikult kontol „väikevara“. Kinnisvara väärtusega alla 5000.- eurot kantakse 

kohe kulukontole. 

Kinnisvara hind tuleneb notariaalsest lepingust või Linnavarakomisjoni ettepanekust. Vara ei 

hinnata eksperdi poolt kulude kokkuhoiu eesmärgil. 
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Linna rahandusamet võrdleb varade koondit registritega (nt Ehitisregister, ehr.ee) 

raamatupidamise aastaaruande koostamisel ja leiab võimalikud vead – seega on välistatud  

raamatupidamise aruandluses ekslikud kanded. 

Varasemalt kanti linna vara Valga linnavararegistrisse, mis kaotati Valga Linnavolikogu 30. 

august 2013 määrusega nr 10 -  „Valga linnavara registri likvideerimine“ -  kui dubleeriv 

tegevus (lisa nr 3). Sellest alates kajastatakse vara linna rahandusameti poolt vastaval kontol 

raamatupidamislikult. Teave on kättesaadav esitades vastava päringu. 

 

2. Kinnisvara omandamine 

Linn omandab kinnisvara kas kinkimise, pärandamise, ostmise või vahetuse teel. 2015.- 2016. 

aastatel ei tunnistatud ühtki ehitist peremehetuks ja seega sellisel menetlusviisil linn vara ei 

omandanud. 

 

2.1. Kinnisvara omandamine kinkimise teel  

Enamasti esitab oma kinnisvara kinkimise soovi AS Valga haigla hooldeosakonna klient. 

Avaldus vormistatakse kliendi poolt käsikirjaliselt linna sotsiaalabiameti puudega inimeste 

hoolekande vanemspetsialist Udo Reinsalu juuresolekul, viimane toob avalduse 

linnavalitsusse ja avaldus suunatakse menetlusse Linnavarakomisjonile (esimees LMA 

vanemspetsialist Pille Meriroos). Arutelu tulemusena teeb Linnavarakomisjon ettepaneku 

Valga linnavalitsuse istungile.  

Ettepanek on  -  kas kingitav vara vastu võtta või keelduda vastu võtmisest. Tulenevalt 

linnavalitsuse korraldusest asub linnavarakomisjon toiminguid teostama.  

Linnavarakomisjon on moodustatud Valga linnavalitsuse 01.06.2016 korraldusega nr 195 

(lisa nr 4). 

2.1.1. Vara vastuvõtmine 

Kui Valga linnavalitsus otsustab vara vastu võtta, siis asutakse teostama notariaalseid 

tehinguid. Notar määrab oma lepingus omandatava vara hinna, viimane on aluseks ka vara 

kajastamisel raamatupidamislikult. Pärast kinkelepingu sõlmimist vaadatakse kinke (või 

pärimise teel) omandatud vara Kinke või pärandi teel omandatud eluruumide vastuvõtmise 

komisjoni (lisa nr 5) poolt üle ja koostatakse Vara ülevaatuse akt (näidisena lisa nr 6), milles 

kirjeldatakse lühidalt vara olukord ja tehakse pildid. Viimased salvestatakse ja on nähtavad 

linnavalitsuse siseveebis. Komisjoni üks liige on linna sotsiaalabiametist (laste hoolekande 

spetsialist Iia Konks), eesmärgiga saada ülevaade korterist/hoonest ja selle sisustusest 

võimaliku kasutuse eesmärgil sotsiaalkorterina  või sisustuse taaskasutuseks. 

Vara ülevaatuse aktis ei fikseerita kommunaalnäite (elekter, vesi), kuna juurdunud on komme 

fikseerida näidud LMA vanemametniku Janek Rennu märkmikus, kes suuliselt teavitab 

veenäidu LMA vanemametnik Merike Müller`ile. Elektrinäidu teavitab J. Rennu Elektrilevile 

ja sõlmib ka elektrilepingu linna nimel. Akt ei sisalda ka teavet maja/korteri haldusfirma või 

ühistu kontaktide kohta. Puudub teave uste võtme/te/st, kelle käest saadud ja kelle kätte jääb. 

Vanemametnik Merike Müller võtab Valga linna nimel ühendust maja haldajaga või ühistuga 

teavitamaks korteri omaniku muutusest.  

Tekkis arvamus, et aastaid on asjad  juurdunud moel toiminud ja probleeme pole tekkinud, 

mistõttu on toimingute regulatsioon ebatäpne või ametnike vahel liigselt killustunud.  
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Teine vara käsitlev akt on raamatupidamislik dokument -  Põhivara kasutusele võtmise akt, 

mille alusel võetakse vara raamatupidamises arvele (näidisena lisa nr 7). Akti vormistamise 

korraldab Janek Rennu. 

Akt on notariaalse lepingu lahutamatu osa, viimane on taasesitatav Webdesktopis ja 

Linnavarakomisjoni esimees prindib ka paberkandjal välja (igaks juhuks). Notariaalse akti 

väljaprint asub Pille Meriroosi kabinetis. 

 

2.1.2. Vara vastuvõtmisest keeldumine 

Kui linnavalitsus otsustab vara mitte vastu võtta, siis teavitatakse kinkijat linna keeldumisest – 

keeldumise otsuse ettepaneku teeb Linnavarakomisjon.  

2015.- 2016. aastal vastuvõtmisest keeldumise ettepanekut ei ole tehtud.  

 

Järeldused 

- toimetatakse juurdunud ja ajas muutumatute tavade alusel, mis senini on toiminud; 

- vara vastuvõtmisega tegelevad kaks komisjoni (Linnavarakomisjon ja Kinke või pärandi teel 

omandatud eluruumide vastuvõtmise komisjon), mille isikuline koosseis erineb vähe, – 

viimases komisjonis osaleb SAA ametnik (laste hoolekande spetsialist Iia Konks). 

 

Ettepanekud 

- kinkeavaldus suunata hooldekodust Valga Linnavalitsusse tavapärase dokumendihalduse 

reegleid järgides;  

- täiendada ja kaasajastada Vara ülevaatuse akti vorm, fikseerida aktis vee- ja elektrinäidud, 

korteriukse võtmete olemasolu, haldusfirma või ühistu kontaktandmed. Akt vormistada 

elektrooniliselt tagamaks elektroonilise dokumendihalduse.   

- vara vastuvõtmine võiks toimuda vaid Linnavarakomisjoni kaudu, vajadusel saab SAA teabe 

LMA-st ja ülevaate korterist fotodelt siseveebis; 

- vabastada SAA ametnikud (U. Reinsalu ja I. Konks) linnavaraga seotud toimingutest ja 

tagada neile erialane nende ametijuhendist tulenev töö. 

 

 

2.2. Kinnisvara omandamine pärimise teel 

Teave linnavalitsusse saabub lahkunust kas haldusfirmadelt, või SAA ametnikelt, vahel ka 

notar teavitab kui lahkunu pärijad loobuvad vara vastuvõtmisest (enamasti kui varaga on 

seotud võlgnevused). Harva teavitab politsei. Linnavarakomisjoni esimees täpsustab saabunud 

teabe ja võtab ühendust notariga. 

 

Pärimisseaduse (vastuvõetud 17.01.2008) §18  (1) sätestab kohaliku omavalitsuse 

pärimisõiguse - käesoleva seaduse § 11 lõikes 1 nimetatud pärijate puudumisel on 

seadusjärgne pärija pärandi avanemise koha kohalik omavalitsusüksus. 

KOV alustab pärimismenetlust tulenevalt linnapea korraldusest, mis on aluseks 

Linnavarakomisjoni tegevusele. Linnavarakomisjoni esimees Pille Meriroos on oma 

ametijuhendi alusel volitatud Valga linna esindama varaga seotud notariaalsetes tehingutes 

omades vastavat volikirja. Notar teeb pärimismenetluse algatamise avalduse, mille avaldab 
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Ametlikes Teadaannetes teavitamaks pärijaid ja saadab teabe ka KOV-i. Ooteaja möödudes 

suhtleb Pille Meriroos pärimistoiminguid teostava notariga. Notar teeb avalduse, mis 

saadetakse kohtutäiturile, kes  koostab alati ja igal konkreetsel juhul pärandvara nimekirja, 

mis kajastab nii pärandaja varasid kui ka kohustusi. Valga linn on valinud kohtutäituri 

kohustusi täitma kohtutäitur Oksana Kutšmei, kellega koostöö on hästi sujunud. Kui 

kohustused ületavad õigusi ehk varasid, siis Pille Meriroos valmistab ette pankrotiavalduse ja 

esitab selle kohtusse. Viimase otsustada on kas kuulutada välja pärandvara pankrot või 

lõpetada pankrotimenetlus raugemise tõttu, kuna pole varasid ja linn pääseb seega pärandajale 

kuulunud võlgade maksmisest. Kui vara siiski on, siis võib kohus kuulutada välja isiku 

pankroti ja siis tegeleb vara müügiga pankrotihaldur. Kohtutäiturilt tuleneb ka kinnisvara 

hind, mis enamasti tuleneb kohalikele oludele vastavast keskmisest hinnast, kuid kahjuks pole 

kohtutäitur sageli tutvunud vara tegeliku olukorraga ja seetõttu on esmane hind üsna kõrge.  

Nimetatud hinnaga võetakse kinnisvara raamatupidamislikult arvele ja võõrandamise puhul 

on see esmane hind, millega vara ei õnnestu Valgas realiseerida. 

Kogu pärimismenetluse aja jooksul ei oma KOV õigust siseneda korterisse/majja. 

Pärandamise teel vastuvõetava vara puhul võib toimingute periood kesta ca 3 – 6 kuud.  

 

Järeldused  

- kinnisvara omandamisel nii kinke kui ka pärimise linn teel ei saa kinnisvara hallata enne  

notariaalsete tehingute lõppu ja seega on linnale teadmata kas omandatav vara on 

menetlusperioodil kahjustamata ja heaperemehelikult hooldatud/säilunud või vastupidi – 

seega linn ei saa vastutada ei kinnisvara seisukorra ega maja/korteri sisustuse eest 

menetlustoimingute ajaperioodil. 

 

 

3. Linnavara võõrandamine 

Peaks toimuma Valga linnavara eeskirjas käsitletud toiminguid järgides. 

 

3.1.  Võõrandamine enampakkumise teel 

On enamikel juhtudel kasutatav menetlustoiming. Viib läbi Enampakkumiste läbiviimise 

komisjon (lisa nr 8). Isikuliselt langeb linnavarakomisjoni koosseis enampakkumise 

komisjoniga ca ¾ ulatuses kokku. Tulenevalt Linnavarakomisjoni tööülesannetest – vastu 

võtta ja mõnikord ka hinnata ning teha linnavalitsusele ettepanek linnavaraga toiminguks, ei 

kuulu linnavara võõrandamine praegu Linnavarakomisjoni tööülesannete hulka.  

Valga linnavara eeskiri §12 (2) piiritleb enampakkumise teabe esitamise vaid linna 

veebikeskkonnas.   

Tulenevalt piiratud teavitamiskeskkonnast ja vara halvast seisukorrast ning piirkonna 

madalast mainest, enampakkumised enamasti nurjuvad või kestavad pikka aega, mis 

kahandab vara väärtust veelgi. 

 

3.1.1 Metsamaterjali võõrandamistoimingute ettevalmistamisega, teavitamise ja pakkumuste 

kogumisega tegeleb LMA juhataja Urmas Möldre isiklikult. Linnavarakomisjoni teeb 

U.Möldre algatusel võõrandamise ettepaneku linnavalitsusele, mille korralduse alusel U. 
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Möldre tegeleb enampakkumise toimingutega. Võõrandamisettepanekud on kinnitatud ka 

volikogu otsustega. Pakkumuste koond läbib Enampakkumiste läbiviimise komisjoni ja 

vormistatakse komisjoni protokollina, mille juures ei ole pakkumuste hankele vastavaks 

tunnistamist ega pakkumuste avamise protokolli.  

Enampakkumuste läbiviimise komisjoni koosoleku protokoll (lisa nr 9) 13. aprill 2015 nr 2. 

Koosolek kestab 20 minutit, mille käigus, lugedes protokolli, tehti kindlaks pakkumuste 

vastavus nõuetele, 5 osaleja osavõtutasu ja tagatisraha tasumine  ning tehti otsus parima 

pakkuja valikuks (OÜ ARTISTON). 

Enampakkumiste läbiviimise komisjoni koosoleku protokoll (lisa nr 10) 22. veebruar 2016 nr 

1. Koosolek kestab 15 minutit, mille käigus, lugedes protokolli,  tehti kindlaks pakkumuste 

vastavus nõuetele (neist üks e-kirjaga laekunud pakkumus ei kvalifitseerunud mingil 

põhjusel), et 2 kvalifitseerunud pakkujat on tasunud osavõtutasu ja tagatisraha ning tehti otsus 

parima pakkuja valikuks (AS Baltwood). 

 

Mõlemad käsitletud enampakkumised on teostatud kirjaliku enampakkumise vormis. 

Kahjuks ei olnud komisjonil võimalik süviti tutvuda metsamaterjali võõrandamise kõikide 

dokumentidega, kuna komisjonile laekus hilinenult teave, et sellega tegeleb LMA juhataja U. 

Möldre ja viimane viibis puhkusel. Metsamaterjali võõrandamise pakkumused asuvat 

U.Möldre käes ja Revisjonikomisjonil ei õnnestunud nendega tutvuda. 

. 

 

3.2. Võõrandamine otsustuskorras 

 

3.2.1  Metsamaterjali  võõrandamine 

Metsamaterjali võõrandati ka otsustuskorras eraisikutele kuni ca 10 tihumeetri  tasu eest,  

eraisikud töötavad metsa ise üles ning veavad ka välja. 

Tasuta võõrandati metsamaterjali otsustuskorras SA  Isamaalise Kasvatuse 

Püsiekspositsioonile ja Piiri tänav 19 nn. „sotsiaalmajale“. Linnavarakomisjoni esimehe teabe 

kohaselt on metsamaterjali otsustuskorras müük läbinud Linnavarakomisjoni ja olemas on 

sellekohased protokollid - otsustuskorras müügid- 30.01.15 protokoll nr 2, 27.05.15, protokoll 

nr 7, 22.03.16 protokoll nr 6, 30.03.16, protokoll nr 7, 03.05.16 protokoll nr 10, 01.06.16 

protokoll nr 10. 

 

 

            3.2.2. Kinnistu Valga, J. Kuperjanovi tn 101a 

Antud kinnistu oli aastaid müügis alghinnaga 50 000.- eurot, seejärel hinnaga 20 000.- eurot 

ja lõpuks 16. novembri 2016. aastal avalikul suulisel enampakkumisel hinnaga 10 000.- eurot. 

Kõik enampakkumised ebaõnnestusid huvi puudumise tõttu. Ehitisregistri andmeil on hoonele 

väljastatud lammutamise luba ja linn plaanis hoone lammutada. Tegemist on endise Valgamaa 

Metsamajandi kahekorruselise kontorihoonega, ehitatud 1953. aastal,  kataster 

85401:014:0210, pindala 2459 m2. 2001. aastal muutis Valga Linnavolikogu oma otsusega 

30. novembrist 2001 hoone kasutusotstarbe ja linn üritas seal osutada sotsiaalmaja teenust, 

kuid edutult.  
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Pärast viimast enampakkumist palus üks paljulapseline pere kinnistu endale ja linn otsustas 

kinnistu võõrandada hinnaga 10 000.- (kümme tuhat eurot). Otsus tehakse 

Linnavarakomisjoni ettepaneku alusel. 

Ostja tasus enne lepingu sõlmimist linnale 4000.- (neli tuhat eurot) ja ülejäänud summa 10 

(kümne) kuu vältel maksegraafiku alusel. Kinnistu on halduseks üle antud ja kinnistuga 

seotud lepinguid haldab uus omanik, kuid valdus läheb üle uuele omanikule kui järelmaks on 

tasutud. Notariaalne tehing on sõlmitud ja selles on fikseeritud tasumise kord. Esimene 

sissemakse oli 4000.- (neli tuhat) eurot, mis on ka tasutud. 

Otsustuskorras võõrandamise toimingute aluseks on linnavalitsuse korraldus 28.detsember 

2016 nr 379 (lisa nr 11).  

Antud korralduse alusel järelemaksugraafik on linna poolt koostamata, summale ei lisandu 

järelemaksu %. Järelemaksugraafikuks võib tinglikult pidada notariaalses lepingus kajastatud 

teksti – igakuiselt tasuda 600.- (kuussada) eurot 10 kuu vältel. Seega kokku veel 6000.- ( kuus 

tuhat eurot). 

Vara antakse üle Vara üleandmise – vastuvõtmise aktiga (lisa nr 12), kus vara koosseisus on 

hoone maksumusega 43128,34 eurot ja maa maksumusega 584,28 eurot. 

 

Järeldused 

- Komisjonile jäi ebaselgeks miks metsamaterjali võõrandamisel ei järgita linnavara 

võõrandamise reegleid (Linnavarakomisjoni otsus – linnavalitsuse korraldus – pakkumuste 

korrektne menetlemine koos protokolliliste otsustega jne).  

 

Ettepanekud 

- kasutada teabe levitamiseks veebikeskkondi (osta.ee, kv.ee, kinnisvaraportaale, 

kinnisvarafirmasid, maaklereid jm). Viia vastav muudatus sisse linnavara eeskirja; 

- linnavara võõrandamise otsuse enampakkumise teel peaks tegema Linnavarakomisjon. Viia 

vastav muudatus sisse antud komisjoni põhimäärusesse; 

- metsamaterjali enampakkumused suunata Riigihangete komisjoni otsustamisele; 

- kaotada Enampakkumiste läbiviimise komisjon (nn. „oksjonikomisjon“).  

 

3.3.  Võõrandamine vahetuse korras 

 

3.3.1 Korteri E. Enno tn 2 -1 vahetus J. Kuperjanovi tn 25 vastu 

E. Enno tänav 2 maja on planeeritud lammutada 2017. aasta jooksul, mistõttu on linn saanud 

seal asuvate korterite omanikuks kas kinke, ostu või vahetuse teel. LMA juhataja Urmas 

Möldre, kes antud korteri osas pidas läbirääkimisi omanikega, hindas antud korteri 10 000.- 

(kümne tuhande) euro vääriliseks (sic!). Tegemist on lammutamisele määratud 

kahekorruselise tühjade korteritega puumajaga ja seal asuva kolmetoalise remonditud heas 

korras oleva korteriga. Kuna linnal kodanik V.F.-le ei olnud vastu anda 3- toalist korterit, siis 

pakuti kodanikule kinnistut J. Kuperjanovi tn 25. Antud kinnistu omandas linn pärimise teel 

ja kinnistu oli avalikul suulisel enampakkumisel 16.novembril 2016 alghinnaga 17 000.- 

(seitseteist tuhat) eurot, kuid ostuhuvilisi ei olnud. Seega otsustati teha nn bartertehing. 

Kinnistu vahetatakse järgmistel tingimustel: kinnistu omandajad tasuvad linnale kokku 5000.- 
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(viis tuhat) eurot. Enne tehingu sooritamist 500.- (viissada) eurot ja edaspidi 150.- (sada 

viiskümmend) eurot igakuiselt kuni ostuhinna lõpliku tasumiseni, see on 30 (kolmkümmend) 

kuud, ehk siis 2,5 aastat, järelmaksu % ei rakendata. Kinnistu on haldamiseks üle antud, kuid 

omand läheb üle pärast kogu ostusumma tasumist. Juhul, kui omandaja ei tasu kogu 

ostusummat või hilineb kaks kuud tasumisega, siis loetakse tehing kehtetuks ja makstud 

summasid ei tagastata. Toiminguid teostab Linnavarakomisjon. 

Vara antakse üle Vara üleandmise – vastuvõtmise aktiga 03.02. 2017 (lisa nr 13), kus vara 

koosseisus on hoone maksumusega 15650,73 eurot ja maa maksumusega 2000 eurot. 

Alus: Valga Linnavalitsuse 19.01.2017 korraldus nr 11 „Loa andmine vahetuslepingute 

sõlmimiseks“ ja 2.02.2017 korraldus nr 12 „Linnale vara omandamine“  (lisad nr 14 ja 15) 

 

4. Avalikkusele huvi pakkunud linnavara võõrandamised 

 

4.1. Toimingud kinnisvaraga kvartalis 8.  

Läbirääkimisi kinnistute võõrandamiseks pidas LMA juhataja Urmas Möldre isiklikult. 

Läbirääkimiste protokoll ei ole Linnavarakomisjoni valduses, kuid toimingud vormistatakse 

Linnavarakomisjonis.  

Antud kvartalis paiknevad kinnistud on alljärgnevad: 

1. Kesk tänav 17 – kataster 85401:003:2830, pindala 502 m2, hoonestamata kinnistu, 

omandatud 11.veebruar 2016 Arkaadia Haldus OÜ-lt summaga 30 000.- eurot, s.o. 

59,8 eurot/m2, sihtotstarve ärimaa. Vastutav ametnik Urmas Möldre. 

2. Kesk tänav 19 – kataster 85401:003:2820, kauplushoone ja mänguväljak, pindala 

924 m2, läbis Linnavarakomisjoni ja osteti linna poolt summaga 14 000.- eurot, 

s.o. 15,15 eurot/m2 Alukon OÜ-lt. Vastutav ametnik Urmas Möldre. Põhivara 

kanded: kinnistu algmaksumus 11340.- ja maa maksumus 2260.- 

3. Riia tänav 7 – kataster 85401:003:0053, pindala 197 m2, omandatud 17. veebruar 

2016 eraisikutelt Margus Malleus ja Agnes Malleus summaga 5600.- eurot,s.o. 

28,4 eurot/m2, sellest laohoone 5160.- ja maa 440 – eurot. Vastutav ametnik 

Urmas Möldre. 

4. Riia tänav 9 – kataster 85401:003:0350, pindala 906 m2, on eraomanduses 

(ühisomanikud Margus Malleus ja Agnes Malleus). 

5. Riia tänav 9a – kataster 85401:003:3050, pindala 638 m2, linn omandas läbi 

kohtutäituri enampakkumise 06. mai 2016. Summaga 2600.- eurot, s.o. 4,07 

eurot/m2,  ärimaa. 

6. Raja 4 ja 4a – kataster 85401:003: 3090 ja 85401:001:0152, suuruses 345 m2 ja 

1178 m2, taotleti riigilt munitsipaalomandisse transpordimaana.  

7. Raja tänav 6 – kataster 85401:003:0051, pindala 811 m2 - on väidetavalt müüdud 

eraomandisse, omanikud Margus ja Agnes Malleus. On muinsuskaitsealune objekt, 

mille puhul oleks olnud linnal eelisostuõigus, kuid mingil põhjusel linn 

eelisostuõigust ei kasutanud, vaid „toetab kinnistu hooldavamale omanikule 

üleminekut“ (linnapea ettekanne volikogule aprill 2015).  
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Arvestades antud kvartali olulisust linnatuumiku arendamisel tuleb nüüd arvestada erinevate 

omanike soovidega ja linnapoolsete kulutustega kinnistute omandamisel. 

 

4.2. Tehingud seoses Valga Priimetsa Kooli renoveerimisega ja 

ümberpaiknemisega kesklinna Vabaduse tänavale 

Läbirääkimisi toimingute eelselt teostas LMA juhataja Urmas Möldre, toimingud ei läbinud 

Linnavarakomisjoni. Toimingute lõplikuks läbiviimiseks toodi otsustus volikogu 27. mai 

2016 istungile. 

Kahest linnale kuuluvast talust eraldati maatükid ja moodustati uus kinnistu Tundre talu, 

katastritunnus 85401:001:0185, maatulundusmaa, kinnistu suurus 24,12 hektarit. Ülejäänud 

talumaadest moodustati uus kinnistu, mille nimeks sai/jäi Baldini talu, katastritunnus 

85401:001:0184 maatulundusmaa, kinnistu suurus 39,03 hektarit ja see on linna omanduses. 

Kinnistute mõõdistamise kulud kandis linn. 

Volikogu otsus oli linnale vara omandamises alljärgnev: 

- Omandada Valga linnale Johannes ja Maili Leppikult neile kuuluv ¼ mõttelist osa 

Vabaduse tn 15 kinnistust pindalaga 477 m2, s.o. 119,25 m2, maksumusega kuni 

30 000.- (kolmkümmend tuhat) eurot – see teeb maa m2 maksumuseks 251,57 eurot. 

- Omandada Valga linnale Andres Balodiselt talle kuuluvad kinnistud Vabaduse tn 15, 

pindala 477 m2 ¼ mõtteline osa kaasomandist ja Vabaduse tn 17, pindala 356 m2; 

OÜ-le Otomix kuuluv kinnistu Vabaduse tn 15, pindala 477 m2 mõtteline osa 2/4 

kaasomandist; OÜ-le Sistem kuuluvad kinnistud Vabaduse tn 15a, pindala 383 m2 ja 

Vabaduse tn 17a pindalaga 356 m2. Kokku 1452,75 m2. 

Vahetuseks antakse kinnistu, mis oli mõõdistatud ja registrisse kantud juba 21. juuniks 

2016,  kuni 24,1 hektarit, mis moodustus linna talumaadest. 

Seega vahetas linn linnaäärse 24,1 hektarilise talumaa 1452,75 m2 kesklinna maa vastu. 

Omandatud kinnistutest ja olemasolevast kinnistust moodustus kinnistu Vabaduse tn 13, 

katastritunnus 85401:001:0214, pindalaga 4939m2, millele on planeeritud rajada kaasaegne 

Valga Priimetsa Kool. 

 

Järeldused 

- Olukorras, kus linna arengut silmas pidades on vajalik kunagi erastatud kinnistud tagasi osta, 

on linn survestatud omanike soovidega ja linna eelarvest kuluvad kinnistute ostuks 

ebamõistlikult suured summad. 

 

 

5. Kulud linnavarale, mis pole leidnud kasutust. 

Antud teema on revisjoniakti lisatud, kuna Linnavolikogu Revisjonikomisjonile esitati 29. 

märtsil 2017 linnakodanik Ene Solom`i  poolt taotlus „viia läbi revisjon linnale kuuluvate 

tühjade korterite ja nendega kaasuvate kommunaalmaksete osas“. 

Kinnistud ja korterid, mis linn on omandanud, kuid mis pole kasutust leidnud, toovad linna 

eelarvele kulu. Osa kortereid antakse kasutusele sotsiaalkorteritena, osa jäävad tühjana 

seisma. Mõneti on õnn, et paljud korterid asuvad ahiküttega majades ja otsest mõõdetavat 
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kulu ei teki. Siiski on tegemist kaudsete kuludega eelkõige vara hävimisega kasutamatuse, 

vandaalitsemise ja amortisatsiooni tõttu. Seda kulu ei oska keegi kokku arvata. 

2016. aastal oli tühje kortereid keskmiselt kuus 20 ja nende otsene mõõdetav kulu linna 

eelarvele oli 5004,98 eurot. 

Seisuga 01. 03. 2017 oli linnal tema omandis, kuid kasutust mitteleidvaid kortereid 20   

eluruumi.  

Linnale kuuluv, kuid kasutust mitteleidnud kinnisvara ja korterite kulude koond 2016.aasta 

kohta on lisatud aktile (lisa nr 16).  

Kohtusse esitatud pankrotiavaldused on aktile lisatud (lisa nr 17). 

 

 

6. Põhijäreldused 

- linnal puudub pikaajaline nägemus endale kuuluva kinnisvara majandamisest, mis on 

tinginud linna kulude tõusu seoses kunagi võõrandatud kinnistute tagasiostuga linnale; 

- osa tehinguid otsustatakse juhtide poolt kaasamata Linnavarakomisjoni (metsamaterjali 

võõrandamine, vahetustehingud kinnistutega), milleks see on ellu kutsutud. Sarnast hoiakut ei 

saa tolereerida. Linnale olulised, kuid samas linnaeelarvele olulist kulu toovad otsused peavad 

olema kollegiaalselt kaalutletud.  Komisjonide tegevus ei tohi piirduda vaid juhi otsuste 

kinnitamisega. Arutelu komisjonis välistab  võimaliku subjektiivse/korrutiivse ja 

üksikametniku kallutatuse otsuste tegemisel; 

- Revisjonikomisjon ei leidnud kättesaadava ja talle esitatud materjalide taustal linnavara 

omandamisel või võõrandamisel  korruptiivsele tegevusele viitavaid konkreetseid rikkumisi. 

 

 

7. Ettepanekud 

- vaadata üle ja kaasajastada Valga linnavara eeskiri, täpsustada linnavaraga tegelevate 

ametnike tööülesanded ja vastutus ametijuhendites; 

-   täiendada linnavara vastuvõtmise akti vormi; 

- kaotada Kinke või pärandi teel omandatud eluruumide vastuvõtmise komisjon ja 

Enampakkumise läbiviimise komisjon. Nende komisjonide tegevus ja ülesanded suunata 

Linnavarakomisjoni ja/või Riigihangete komisjoni pädevusse; 

- võimaliku subjektiivse otsustuse ja korruptiivse tegevuse ilmingute ennetamiseks on 

linnavaraga planeeritavad tehingud vajalik otsustada Linnavarakomisjonis; 

-  linnal välja töötada põhimõtted või nägemus uue üldplaneeringu taustal endale kuuluva 

kinnisvaraga planeeritavad tegevused – millised hooned/kinnistud/piirkonnad jätta linna 

omandisse, millised renoveerida elanike ümberpaigutamiseks, millised võtta kasutusele 

sotsiaalkorteritena, millised hooned lammutada. Viimane ettepanek annab kindluse ja 

teadmise Linnavarakomisjonile pikemaks ajaperspektiiviks. 

 

 


