
 

Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade ühinemisläbirääkimiste  

majanduskomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 16. mai 2017 kell 14.00–15.30  

Koht: Valga Linnavalitsus  

Osalejad: Mati Raud (Tõlliste), Rain Ruusa (Karula), Agu Kabrits (Õru), Viljar Schmidt (Valga) 

Monika Rogenbaum (Taheva), Ants Järvmägi (Karula), Enno Kase (Valga) ja Katre Kikkas 

(ühinemise koordinaator).  

Kutsutud: Urmas Möldre (Valga LV linnamajandusameti juhataja); Arno Uprus (Valga LV 

linnahooldusameti juhataja).  

Puudujad: Kalmer Sarv (Õru), Andres Rõõmus (Taheva), Tõnu Must (Taheva), Ranno Allik 

(Tõlliste).  

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

 

1. Päevakorra kinnitamine   

Enno tutvustas varasemalt väljasaadetud päevakorda.  

Päevakord:  

1. Päevakorra kinnitamine;  

2. Kagu-Eesti piirkonna transpordiuuring;  

3. Ülevaade korraldatud jäätmeveost ja jäätmehoolduseeskirjadest;  

4. Piirkondlik spetsialist – ülesanded, roll, ametijuhend;  

5. Osakondade ülene asendamine;  

6. Uue omavalitsuse masinapark;  

7. Allasutuste kütmise, koristamise ja remonttööde korraldamine;  

8. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks:  

a. projekt „Internet koju“.  

OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.  

 

2. Kagu-Eesti piirkonna transpordiuuring  

Katre tegi sissejuhatuse ning selgitas, et see päevakorrapunkt on lisatud Agu palvel. Agu sai kirja 

Maris Vee käest ettevõttest Reach-U AS. Nad on läbi viimas uuringut Kagu-Eesti transpordist ning 

täpsema uurimise all on raudteed. Meie uuringuga nad seotud ei ole.  

Agu täpsustas, et tema vastas juba ära, kuid võiksime arutada, kas võiksime ka ühiselt vastata. Monika 

ütles, et tema sai ka selle kirja ning vastas juba ära.  

Valga, Karula ja Tõlliste esindajad ei olnud sellest kuulnud ning lubasid üle vaadata.  

 

OTSUS: Valga, Karula ja Tõlliste vastavad ka Kagu-Eesti transpordiuuringu küsimustele.  

 

 

 



3. Ülevaade korraldatud jäätmeveost ja jäätmehoolduseeskirjadest  

Korraldatud jäätmeveo dokumendid on korras ning hange peaks olema avalikustatud. Monika 

kinnitas, et hange on üleval.  

Valgamaa omavalitsuste ühise jäätmekava eelnõu peaks hakkama valmima, kuid kohalikele 

omavalitsustele ei ole veel saadetud dokumente tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks. Uus 

jäätmekava tuleks vastu võtta septembrikuus volikogude istungitel. Aega on vähe, kuid teha palju: 

eelnõu on vaja kooskõlastada Keskkonnaameti ja maavanemaga, korraldada avalik väljapanek ja 

vajaduse korral ka avalik arutelu, kui tuleb ettepanekuid. Sellega seoses tuleb kindlaks teha, kui 

kaugel on jäätmekava eelnõu.  

OTSUS: Anni võtab ühendust Valgamaa Omavalitsuste Liiduga, uurib selle kohta ning vastus 

edastatakse elektrooniliselt kõigile omavalitsustele.  

Monika uuris, kas jäätmevaldajate registri põhimäärus on kõigil korras? Valgal ja Taheval Karulal 

on, teistel tahab volikogus vastuvõtmist.  

OTSUS: Karula, Õru ja Tõlliste teevad ka jäätmevaldajate registri põhimäärused korda.  

Jäätmehoolduseeskirjadega ei ole veel tööle asutud ning ei ole ka SA Põlvamaa Arenduskeskusega 

lepingut sõlmitud. Enno täpsustas, et leping tuleb ära sõlmida ning vastavalt kokkuleppele asub Hegri 

sellega tegelema augusti keskpaigast, kui jäätmekava eelnõu on lõppjärgus ning seega võiks eeskirjad 

valmida septembri keskpaigas.  

Monika tõi välja, et uued jäätmehoolduseeskirjad peaks tulema kõigil maakonna omavalitsustel, kuna 

praegused on uue korraldatud jäätmeveoga vastuolus. Toimus arutelu sellest, et me ei saa teisi 

mõjutada sellega tegelema, aga peame ise korda tegema.  

OTSUS: Anni võtab Hegriga ühendust ning küsib lepingu projekti lepingu sõlmimiseks.  

 

 

4. Piirkondlik spetsialist – ülesanded, roll, ametijuhend  

Ühinemise koordinaator tegi ülevaate vahepealsetest muudatustest. Eelmisel koosolekul tegi 

majanduskomisjon juhtkomisjonile järgmised ettepanekud: 1) Tõsta piirkondlikud spetsialistid 

vallamajanduse osakonna alt kommunaalmajanduse osakonna alla – ettepanek kiideti heaks; 2) 

Nimetada kommunaalmajanduse osakond ümber vallahoolduse osakonnaks – ettepanek kiideti 

heaks; 3) Lisada soovituslikku struktuuri korrakaitsespetsialist/menetleja, kelle haldusala oleks terve 

Valga vald – ettepanek lükati tagasi.  

Vastavad muudatused on sisse viidud nii struktuuri kui ka piirkondliku spetsialisti ametijuhendisse 

ning ametinimetuseks ongi nüüd piirkondlik hooldusspetsialist.  

Urmas selgitas, et tegi ettepaneku kõik majandusvaldkonna ülesanded piirkondliku 

hooldusspetsialisti ametijuhendist välja võtta. Neid hakatakse korraldama keskselt. Mingil määral 

tuleb hooldusspetsialisti kaasata ja koostööd teha, aga alluvust ei ole.  

Arno selgitas, et jäätmemajanduse valdkond on juba praegu Valgas jaotatud kahe osakonna vahel. 

Linnahooldus tegeleb biolagunevate jäätmete korraldamise ja kogumisega.  

Viljar täiendas, et kohalik inimene peakski fikseerima ja edastama. Urmas täiendas, et bürokraatlik 

pool on linnamajanduse ning hoolduse pool on linnahoolduse teha.  

Monika leiab, et bürokraati pole koha peale vaja. Pigem on vaja n-ö tublit töömeest, kes vajadusel 

hooldusega seotud küsimuse ise ära lahendab. Oluline on, et probleemid saaksid lahendatud ehk siis 

n-ö ahel probleemi avastamisest kuni lahendamiseni ei tohi liiga pikk olla. Väiksemad asjad võiks 

see spetsialist ikka koha peal ise ära teha.  



Katre selgitas, et haridus- ja noorsootöökomisjonis kerkis üles küsimus, kes hakkab meie allasutustes, 

näiteks noortekeskustes igapäevaseid väiksemaid remonttööde probleeme lahendama, näiteks kui 

ukselukk läheb katki või kardinapuu kukub alla. Urmas leidis, et sellisel juhul on asutuse juhi 

ülesanne see ära korraldada.  

Urmas selgitas komisjonile, et hetkel on üldiselt linnas praegu ära jagatud nii, et kõik, mis on hoonetes 

sees, on linnamajanduse teha ning kõik, mis on hoonetest väljas, on linnahoolduse lahendada.  

Monika ütles, et maapiirkondades oleme harjunud funktsionaalselt toimetama. Ei ole võimalik nii 

kindlaid piire luua, vaid oluline on, et asjad saaksid tehtud. Enno on sama meelt, et 

multifunktsionaalne peaks olema see kohapealne inimene. Urmas leidis, et kui midagi süsteemselt 

toimib, siis seda ei mõtet hakata ümber korraldama. Näiteks kui mõnes piirkonnas tegeleb selliste 

väiksemate asjadega kooli majandusjuhataja vms.  

Monika tõi välja, et selliseid remonttööde ülesandeid hetkel sealt ametijuhendist välja ei loe. Tuleb 

selgelt kokku leppida ja kirja panna, kas tahame sinna koha peale bürokraati või inimest, kes ka ise 

väiksemad remont- ja hooldustööd ära teeb. Komisjoni liikmed nõustusid. Enno täiendas, et 

maapiirkonnas ei saa n-ö kinniste silmadega ringi käia, vaid ka ise tuleb probleeme näha. Näiteks kui 

bussipeatusest mööda minnes on näha, et sinna on kotitäis prügi toodud, siis võiks see kohapealne 

spetsialist ise selle prügi ära viia, mitte linnast brigaadi oodata. Arno selgitas, et hetkel on 

bussipeatuste korrashoid hankes sees. Kui tuleb suur vald, siis on omaette teema, kuidas seda 

lahendada, sest hanget ei saa tükeldada.  

Monika ütles, et kui nt bussipeatuse korrashoid on teeninduskeskuse hooldusspetsilisti ülesannete 

hulgas, siis ei ole mõtet maapiirkondades seda küsimust keskselt hankega lahendada. 

Ants tõi välja, et asi peaks olema loomulik ja loogiline. Kui koha peal on inimene olemas, siis ei ole 

ju mõtet sellel, et linnast saadetakse keegi. Rain tõi näite, et on võimalus mõne teise omavalitsuse 

eeskujul teha ka remondibrigaad suuremate remonttööde teostamiseks. Kui ülesanded tulevad 

sellised, mis on kirjas ja millest räägime, siis tulevikus see spetsialist suurema osa oma tööajast lihtsalt 

sõidab maha, sest omavalitsus on suur. Toimus arutelu headest näidetest teistest omavalitsustest. 

Arno tõi välja, et linnahoolduses on üks brigaad juba praegu olemas, aga tuleb arutada, kuidas seda 

maapiirkonnas korraldada. Viljar tõi välja, et eks see brigaad hakkab siis maapiirkonnas ka käima või 

tuleb siis teine brigaad juurde teha.  

Urmas uuris, et kuidas sellised asjad praegu piirkondades korraldatud on. Rain tõi näite, et neil on 

hetkel kommunaalettevõte, kes selliste asjadega tegeleb, aga tulevikus seda enam pole, kui kõigil 

hakkab tegutsema vee-ettevõtjana AS Valga Vesi on. Mati lisas, et Tõllistes vaadatakse 

juhtumipõhiselt. Palju asju teeb ära ka kooli majandusjuhataja. Urmas ütles, et ei ole võimatu luua ka 

ruumi siseste remonttööde brigaad, kes saab ka piirkonnas koha peal teada. Tuleks kaardistada, kui 

palju meil üldse selliseid hooneid on, mis selle brigaadi abi vajaksid. Siis saaks selle koormust juba 

täpsemalt arvestada.  

Katre tõi välja, et küsimus on selles, kuidas süsteem tööle hakkab nii, et probleemid võimalikult 

kiiresti ja kergesti lahendatud saavad.  

Viljar ütles, et nüüd, kui saame esmased ülesanded ja hooldusspetsialisti rolli kokku lepitud, siis 

tulevikus selle kõige põhjal ongi juba võimalik alustada. Tulevikus lahendavad neid olukordi asutuste 

juhid ja osakondade juhatajad, teevad omavahel koostööd.  

Monika tõi välja, et meil on ka sellist vara, kus ei ole juhatajaid sees, kes tegeleks. Kuna ka Taheva, 

Karula, Õru ja Tõlliste piirkonnad on oma olemuselt erinevad, siis on mõistlik, et igaüks kaardistab 

ära need kohad, kus täna hooldusspetsialist, remonditööline vms inimene puudub, aga aeg-ajalt on 

ikkagi sellise inimese abi vaja. See võib nii olla nt raamatukogudes, noortekeskustes, kultuurimajades 

jne. Teeninduskeskuse hooldusspetsialist hakkab katma ka neid ning teeb ise ära esmatasandi 

hooldus- ja remonditööd. 



Arutati ka seda, kas hooldusspetsialist oma töö olemuselt on ametnik või töötaja. Leiti, et tegemist 

on selgelt töökohaga. Monika tõi välja, et kõigis piirkondades ei pea olema üks-ühele samad 

ametijuhendid. Piirkondlike hooldusspetsialistide ametijuhendid võivadki erinevad olla, kui kuskil 

on süsteeme, mis juba toimivad, siis neid kohustusi pole mõtet hooldusspetsialistile panna.  

Urmas selgitas, et Valgas on hetkel menetluses õigusakt, kus jaotatakse menetlusõigused mitmete 

ametnike vahel ära, seega ei ole tulevikus eraldi menetlejat tarvis, kuna igas valdkonnas viib 

menetlusi läbi vastav ametnik.  

OTSUS: Suunata hooldusspetsialisti täiendatud ametijuhend õiguskomisjoni.  

 

5. Osakondade ülene asendamine  

Toimus arutelu sellest, kas kuidagi on võimalik tagada teeninduskeskustes osakondade ülene 

asendamine. Majanduskomisjon leidis, et tulenevalt töö spetsiifikast peab tulevikus asendamise 

korraldama ikkagi osakonna juhataja ise ehk ametijuhendisse jääb kirja nii nagu praegu on: 

hooldusspetsialist asendab hooldusspetsialisti ning. Teeninduskeskuste hooldusspetsilistid puhkavad 

erinevatel aegadel.  

 

6. Uue omavalitsuse masinapark  

Toimus arutelu sellest, kes ja kuidas vastutab ja korraldab omavalitsuse masinaparki. Arno seletas, et 

hetkel on nii, et autojuht Igor hoiab sõiduautodel ja mikrobussil n-ö silma peal ning välitööde juht 

haldab ülejäänud masinaparki.  

Monika leidis, et igal masinal on ju kirjas vastutav kasutaja, kes peaks vastutama ja tegelema. Viljar 

täpsustas, et keegi peaks silma peal hoidma ja jälgima, et kas on vaja minna ülevaatusele või 

rehvivahetusse, aga vastutav kasutaja peaks ise käima. Lisaks on ka igapäevane ülevaatus ja 

korrashoid vastutava kasutaja käes.  

OTSUS: Kogu masinapargiga tegeleb hooldusosakond.  

Valdades on tõstatatud küsimus, kui palju autosid jääb kasutamiseks teeninduskeskustesse; ainult 

elektriautost on vähe. Toimus arutelu sellest, kui palju kuskil praegu üldse masinaid on.  

OTSUS: Nende osakondade juhid, kelle vastutusalas on masinad ning teeninduskeskuste töö 

korraldamine arutavad omavahel läbi, millised on vajadused ning kuidas masinapargi korraldamine 

toimima hakkab.  

 

7. Allasutuste kütmise, koristamise ja remonttööde korraldamine  

Katre selgitas, et haridus- ja noorsootöökomisjonis kerkis lisaks remonttöödele üles küsimus ka 

hoonete kütmise ja koristamise osas. Mõned haridus- ja noorsootöökomisjoni liikmed leidsid, et 

noorsootöötaja ei peaks olema see, kes kütab ja koristab. Samuti leiti, et ei ole mõistlik igasse 

hoonesse, mis on puuküttega, võtta tööle eraldi kütja.  

Viljar tõi välja, et kõigepealt oleks vaja kõik sellised hooned ära kaardistada, sest hetkel ei kujuta ette 

isegi mitte seda, mis mahust jutt käib.  

OTSUS: Kaardistada olemasolevad KOV-hooned – asutus, kuidas köetakse, kui palju inimesi, kuidas 

tööd ja tegemised on organiseeritud.  

 

 



8. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

Ühinemise koordinaator tuletas meelde levitada „Internet koju“ projekti infot.   

Arutati ka ÜVKA küsimustiku täitmist ja kalmisturegistri pidamise küsimust. Osade kalmistute 

andmed on kalmisturegistrisse kandmata, see töö tuleb ette võtta. 

 

 

Enno Kase        Katre Kikkas   

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  


