
 

Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade 

ühinemisläbirääkimiste  

sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 10. august 2016 kell 14.00 – 16.00  

Koht: Õru Avatud Noortekeskus  

Osalejad: Meeli Tuubel (Valga), Maire Baumverk (Tõlliste), Anu Tamm (Tõlliste), Eda 

Kabrits (Õru), Evi Veerme (Taheva), Merike Viilup (Karula), Õnneke Hermaste (Karula), 

Anu-Lii Jürman (külaline), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  

Puudujad: Merike Metsavas (Valga), Janika Ploom (Taheva), Monika Rogenbaum (Taheva), 

Erlend Jablonski (Õru).  

 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

1. Ülevaade juhtkomisjonist ning ühinemislepingu tööversioonist;  

2. Ühinemislepingu muudatused (sh tervishoiu osa);  

3. Struktuur ja tugiteenuste korraldamine;  

4. Meetmete kavad ja plaanid;  

5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.  

 

 

1. Ülevaade juhtkomisjonist ning ühinemislepingu tööversiooni avalikustamisest  

Ühinemise koordinaator andis ülevaate viimasest juhtkomisjoni koosolekust, mis toimus 12. 

juulil 2016. aastal.  

 

Arutati ühinemistoetust, selle jagunemist ja investeeringuid ning lepiti kokku, et kuna 

soovitakse garantiid, siis ühinemislepingusse lähevad volikogude poolt kinnitatud toetuse 

kasutamine ja prioriteedid investeeringuteks kuni aastani 2020. Otsustati, et kõik komisjonid 

vaatavad üle praeguste ja võimalike meetmete kavad ja edastavad tervikpildi saamiseks 

ühinemise koordinaatori poolt etteantaval vormil vastava valdkonna suuremad 

investeeringuobjektid ning iga projekti kohta ka võimalik välisrahastuse osa ning kirjeldavad 

ka projektijärgseid (püsi)kulusid. Samuti otsustati, et volikogud kinnitavad ühinemistoetusest 

planeeritud prioriteedid hiljemalt septembris 2016.  

Seejärel arutas juhtkomisjon ühinenud omavalitsuse struktuuri. Otsustati, et kõik komisjonid 

peavad vähendama spetsialistide arvu ning iga komisjon peab tegema ettepaneku kolme 

ametikoha vähendamiseks.  

 

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 12. juuli 2016 otsusega on ühinemislepingu tööversioon 

avalikustatud veebis esmaseks tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks perioodil 18. juuli 2016 

- 26. august 2016.  

Järgmine juhtkomisjoni koosolek on kokku lepitud 6. septembriks 2016 ehk kõik komisjonid 

peavad augusti jooksul saadud ülesanded ära täitma.  

Sellest kõigest tulenevalt tekkis ka tänase koosoleku päevakord ning arutamist vajavad 

küsimused.  



 

 

Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon arutas ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse uue nime 

küsimust. Valgamaa vald nimena ei kõla komisjoni arvates hästi ja on liiga ambitsioonikas, 

kuna ei hõlma tervet maakonda. Arutati läbi ka Valga linna variant, aga leiti, et see võib olla 

siiski maapiirkonna jaoks veidi kohmakas. Anu-Lii tõi samas juurde ka Soome näiteid.  

 

OTSUS: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ei toeta ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse 

nimena Valgamaa valda. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon palub juhtkomisjonil arutada nime 

variantidena nii Valga valda kui ka Valga linna.  

 

 

2. Ühinemislepingu muudatused (sh tervishoiu osa)  

 

Toimus arutelu seoses terviseedendusega. Terviseedendus on oma olemust valdkondadeülene. 

See ei ole ainult ühe inimese või ühe valdkonna teema. Anu-Lii arvas, et see peaks olema 

vastava valdkonna eest vastutava asevallavanema ülesanne. Komisjon nõustus, et see peabki 

olema juhi tasemel korraldada. Terviseedendus iseenesest on seotud veel ka 

linnaplaneerimisega, keskkonnaga, turvalisusega jne.  

 

OTSUS: Komisjon leiab, et terviseedendus peaks toimuma juhtimise tasandil. Terviseedendus 

peab olema osakondadeülene ning ei saa olla allutatud ühele osakonnale ning just seetõttu peab 

see olema valdkondadeülene ja juhtide tasandil. Võib olla on linnapea/vallavanema tase liiga 

kõrge, aga aselinnapea/asevallavanem võiks sellega tegeleda küll.  

 

Ühinemisleping  

Arutati pereastikeskust ja üldiselt perearstide valdkonda. Tervisekeskuste projektid on täie 

hooga käimas ning Meeli hinnangul on see ühinemise hetkeks tehtud. Praeguse Õru valla 

territooriumi teenindavaid perearste on väga mitmes erinevas kohas (mõnel Elvas, Pukas, 

Sangastes, Tartus, Valgas jne). Seega tekkis küsimus sotsiaaltranspordi osas, aga komisjoni 

otsusega on loogiline, et igale poole ka ei saa inimesi vedada. Arutati võimalust, et perearstide 

vastuvõtt võiks mõnel ajal toimuda ka maapiirkondades koha peal.  

Meeli: Kus on perearstide ees võetud kohustused? Taheva vallal ainult, Harglas on (üks kord 

nädalas toimub vastuvõtt).  

 

Selge see, et transport arsti juurde hakkab olema järjest olulisem teema, kuna juba praegu on 

Valgas eriarstide vastuvõtte vähem. Valga Haigla juures on käimas ka protsess, et Valga Haigla 

saaks minna Tartu Ülikooli Kliinikumi omandisse. Sellisel juhul oleks nendel ka kohustus 

arstide vastuvõtt tagada, sest siia on läbi aastate olnud väga keeruline arste saada.  

 

Arutati ka sotsiaaltranspordi küsimust. Tihti võib olla probleem bussipeatusesse jõudmisega. 

Samuti on probleemiks ka see, et bussijaamast/rongijaamast on tarvis saada haigla juurde.  

Maxima juurde oleks tarvis nõudepeatust. Seda tahaksid ka linnainimesed. Meeli selgitas, et 

seal on mitu probleemi: esiteks on seal intensiivne liiklus, teiseks ei ole seal avalikku maad. 

Kesklinnas oleks kindlasti vaja ka kaugliini nõudepeatust, aga mitte lihtsalt kiiret peatust, vaid 

ikka sellist, et kohvrid saaks ka pagasiruumist kätte. Lõunapaiku olevaid maaliine võiks 

tihendada – ennelõunal ja pärastlõunal.  



Sotsiaaltranspordi nõudlus on suur, kuna näiteks Tartus ei osata liigelda, ühistranspordiga sõita 

jne. Maainimesed näiteks ei julge ka autodega Tartus liigelda.  

Meeli: Kas annaks midagi teha, et seda ühistranspordi olukorda parandada? Anu: Maarjamõisa 

juurest toodi Tartus bussipeatus jupp maad ettepoole. Maalt linna sõitvad bussid võiks peatuda 

võimalikult haigla lähedal Tartus. Arutati sotsiaaltranspordi küsimusi.  

Kas nö mugavussõidud on juba tänaseks elimineeritud? Pigem jah, tänu sellele, et omaosalus 

on tarvis katta.  

 

OTSUS: Sotsiaaltransport peaks olema kindlasti tasuline, kuid abivajajatel on võimalik toetust 

taotleda.  

 

Võiks arutada, seda, kas me saaksime ühistranspordi juures tagada ka abistamist, näiteks 

vanuritele. Bussid kindlasti mugavaks ehk väikesed ja madalad astmed.  

 

Samuti kerkib ikka ja jälle üles sularaha käitlemise küsimus. Maapiirkondades on see vajadus. 

Ka näiteks sotsiaaltranspordi eest tasumine.  

 

Sotsiaalministeerium plaanib ka keskselt lahenduste leidmist ja välja töötamist 

sotsiaaltranspordi tagamiseks.  

 

Ühinemislepingus 8.8.3. välja. 8.8 võiks olla lihtsalt „Tervishoiu korraldus“.  

KOV ei saa tagada 8.8.2. punkti. Saame tagada ruumid perearstidele.  

Toimus arutelu ka kooliõendusteenuse osas. Kas seda tuleks arutada ka haridus- ja 

noorsootöökomisjoniga.  

Tagame ligipääsu/transpordi tervishoiuteenustele. – tervishoiukorralduses.  

 

OTSUS: Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon soovib koos haridus- ja noorsootöökomisjoniga ning 

kultuuri- ja spordikomisjoniga arutada järgmisi teemasid: terviseedendus, kooliõendus ning 

hariduslikud tugiteenused.  

 

 

3. Struktuur ja tugiteenuste korraldamine  

Juhtkomisjon andis ühinemisläbirääkimiste komisjonidele ülesandeks vaadata üle struktuur 

ning vähendada ametnike arvu kolme võrra. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon on selle juba üle 

vaadanud. See osa on muidu tehtud Meeli poolt ning see ongi täiesti minimaalne vajadus.  

Meeli tegi ülevaate struktuuri eelnõust, teenistustesse jagamisest, koordineerimisest jne.  

 

Arutati ka võimalikku töökorraldust pärast ühinemist.  

 

OTSUS: Toetuste määramine jääb koha peale. Vajaduse hindamine toimub ka edaspidi koha 

peal ning kui vaja, siis edastatakse teada vastavale inimesele edasi. Lastekaitse osas kohapeal 

sotsiaaltöötaja hindab ja annab vajaduse ja abipalve teada keskele lastekaitse töötajale.  

 

Toimus arutelu seoses eestkostel olevate laste elatisraha väljanõudmisega. See toimub KOV-

ides erinevalt.  

 



Soodustaksime kaugtööd ehk võimaldaksime ka näiteks lastekaitsetöötajatel piirkondades koha 

peal töötada.  

Hetkel kokku kolm lastekaitsetöötajat olemas. Üks Valgas, üks Tõllistes, üks Karulas.  

OTSUS: Sotsiaaltööspetsialist sotsiaaltööteenistuse alla – kogu piirkonna peale. 

Koduhooldustöötajad on puuetega inimeste teenistuse all. Võetakse üks puuetega inimeste 

spetsialist vähemaks ülaltoodu arvelt.  

 

OTSUS: Autopargi hooldus peab olema majandusosakonna ülesanne. Sotsiaaltöötajad ei pea 

ise tegelema rehvivahetusega.  

 

Tugiteenuste arutelu  

Rajaleidja on kallis. OTSUS: Katre uurib rahanduskomisjonilt, kui palju kulub valdadel 

Rajaleidjale ja mis teenuste eest.  

 

Anu-Lii ettepanek sotsiaalpedagoogide osas on see, et alluks linnale, aga asuks koolis. Meeli 

selgitas Valga olukorda.  

 

OTSUS: Tugiteenistus sotsiaalosakonna alla, lastekaitseteenistuse alluvusse.  

 

Meeli selgitas ka linna-/vallaarsti rolli. Tal on näiteks tervisekaitsepädevus ning samuti tegeleb 

ta ravikindlustuseta inimeste ravimisega. Lisaks sellele on ta sotsiaalabiametile oluline partner 

haigla juures. Samuti annab ta ka näiteks surmatõendeid nende inimeste kohta, kellel pole enda 

perearsti.  

 

OTSUS: Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses on 0,15 kohta vallaarstile ilmselgelt vähe. 

Vajadus oleks kindlasti vähemalt 0,5 kohta.  

 

 

4. Meetmete kavad ja plaanid  

 

OTSUS: Meeli edastab ühinemise koordinaatorile meetmete tabeli.  

 

Arutati taotluse esitamise küsimust. Eda – tugiisiku teenus. Meeli ja Anu – projekti kirjutamine 

on aja- ja energiamahukas. Omaosalusega tuleb ka arvestada. Kergem on ise teha ja tööle panna 

asjad, mitte projektide kaudu, sest nõuded on projektide kaudu äärmiselt karmid.  

 

 

5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

 

OTSUSTATI: 

1. Ühinemisläbirääkimiste haridus- ja noorsootöökomisjoni ning kultuuri- ja 

spordikomisjonile pakutakse ühiskoosolekuks välja 23. august 2016 kell 15.30 Õru 

Kultuurikeskuses.  

2. Järgmine ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosoleku aeg 

lepitakse kokku ühiskoosolekul.  

 

Meeli Tuubel         Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja        Koosoleku protokollija  


