
Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade 

ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 17. mai 2017 kell 9.00 – 11.30  

Koht: Valga Linnavalistus  

Osalejad: Margus Teder (Karula), Mare Roosipuu (Taheva), Anastasija Kikkas (Valga), 

Maiken Sikk (Õru), Eve Eisen (Tõlliste), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  
 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  
 

Päevakord:  

1. Päevakorra kinnitamine;  

2. Personalijuhtimine ja teenistuskohtade analüüs;  

3. Põhimäärus ning vallavolikogu ja –valitsuse töökorrad;  

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks. 

 

1. Päevakorra kinnitamine  

Anastasija tutvustas varasemalt väljasaadetud päevakorda ning tegi ettepaneku päevakord 

kinnitada.  

OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.  

 

2. Personalijuhtimine ja teenistuskohtade analüüs  

Anastasija tegi lühidalt sissejuhatuse. Ühinemise koordinaator täiendas majanduskomisjoni 

ettepanekutega: 1) Tõsta piirkondlikud spetsialistid vallamajanduse osakonna alt 

kommunaalmajanduse osakonna alla; 2) Nimetada kommunaalmajanduse osakond ümber 

vallahoolduse osakonnaks; 3) Lisada soovituslikku struktuuri korrakaitsespetsialist/menetleja, 

kelle haldusala oleks terve Valga vald.  

Majanduskomisjon tegi õiguskomisjonile järgmised ettepanekud: 1) Arutada, kes hakkab 

kalmisturegistrit pidama. Majanduskomisjon leidis, et tegelikult võiksid seda teha 

kalmistuvahid ise; 2) Hajaasustuse programmi taotlejate nõustamine ning kodanike küsimustele 

vastamine võiks olla täiel määral teeninduskeskuse juhi ülesanne, kuna majandusspetsilisti töö 

iseloom on selle jaoks liiga liikuv. Kuigi seda saaks teha ka majandusspetsialist, sest nõustamise 

aeg tuleb kodanikul nagunii kokku leppida. Praegu teevad seda tööd ka inimesed muude 

tööülesannete kõrvalt. Lihtsalt valiku küsimus, kes hakkab programmiga tegelema. 

Toimus arutelu. Õiguskomisjon leidis, et mõte on hea, et kalmistuvahid ise kalmisturegistrit 

peavad, aga saa olla kindel selles, seda tööd annaks selliselt korraldada.  

OTSUS: Kalmisturegistri pidamine võiks õiguskomisjoni hinnangul jääda vallamajanduse 

osakonna vastava ametniku kätte (selliselt, nagu praegu Valga linnas toimitakse).  

Anastasija tegi ettepaneku, et nüüd saadame kirja praegustele Valga linnavalitsuse osakondade 

juhtidele seoses ettevalmistusega. Uute teenistuskohtade ametijuhendeid oodatakse 

osakondadelt hiljemalt 1. juuni 2017 jooksul. Seejärel saab õiguskomisjon need veel ka üle 

vaadata.  

 

 



3. Põhimäärus ning vallavolikogu ja –valitsuse töökorrad  

Jätkus arutelu uue valla põhimääruse ning vallavolikogu ja vallavalitsuse töökordade eelnõude 

loomiseks.  

Eelnõud vaadati üle selle pilguga, et kõik seadustest tulenev oleks dokumentides olemas. 

Samuti vaadati, et eelnõude vahel vastuolusid poleks.  

OTSUS: Kõik vaatavad eelnõud veelkord rahulikult üle.  

 

 

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

OTSUS: Järgmine õiguskomisjoni koosolek toimub 24. mail 2017 kell 11.00 Valga 

Linnavalitsuses.  

 

 

Anastasija Kikkas        Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija  


