
Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade  

ühinemise õiguskomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 17. august 2017 kell 14.00 – 15.45  

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. Värbamise ja valiku korra eelnõu;  

3. Teeninduskeskuse sekretäri ametijuhend;  

4. Piirkonna hooldusspetsialisti ametijuhend;  

5. Valga Keskraamatukogu põhimääruse eelnõu;  

6. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks. 

 

 

1. Päevakorra kinnitamine  

Anastasija tutvustas varasemalt väljasaadetud päevakorda ning tegi ettepaneku päevakord 

kinnitada.  

OTSUS 1: Päevakord kinnitati ühehäälselt.  

 

2. Värbamise ja valiku korra eelnõu  

Toimus arutelu seoses värbamise ja valiku korra eelnõuga ning seoses uuele struktuurile 

üleminekuga ning selle ettevalmistamisega.  

Arutati, kas kuidagi oleks võimalik sätestada, kes peaks olema konkursikomisjoni kaasatud 

nõnda, et ka maapiirkonnast oleks keegi esindatud. Otsustati, et see jääb ikkagi uue 

omavalitsuse juhtide pädevusse.  

 

OTSUS 2: Edastada Värbamise ja valiku korra eelnõu juhtkomisjonile. Rohkem täiendusi 

õiguskomisjonil ei ole.  

 

 

 

3. Teeninduskeskuse sekretäri ametijuhend  

Toimus arutelu seoses osakondade ülese asendamisega ehk kas oleks võimalik, et 

teeninduskeskuse sekretär ning piirkonnas olev sotsiaaltööspetsialist üksteist asendaksid. 

Nendes osavalitsustes, kus on koha peal nii sotsiaaltööspetsialist kui ka lastekaitsespetsialist ei 

tohiks probleemi olla.  

 

Õiguskomisjon leidis, et sisulist asendamist oleks keeruline tagada, kuid on võimalik, et tööl 

olev spetsialist võtab dokumente vastu, registreerib ning suunab dokumendiregistri kaudu 

edasi.  



OTSUS 3.1: Lisada ametijuhendi algusesse „ … piirkonna teeninduskeskuse sekretäri 

ametijuhend“ selleks, et jätta võimalus, et ametijuhendid võivad piirkonniti veidi erineda.  

OTSUS 3.2: Võtta ametijuhendist maha spetsialisti keelenõuded, kuna need on seaduses 

sätestatud.  

 

 

4. Piirkonna hooldusspetsialisti ametijuhend  

Õiguskomisjon vaatas üle piirkonna hooldusspetsialisti ametijuhendi. Ühinemise koordinaator 

tegi ülevaate ühinemise majanduskomisjonis toimunud arutelust.  

 

OTSUS 4.1: Lisada ametijuhendi algusesse „ … piirkonna hooldusspetsialisti ametijuhend“ 

selleks, et jätta võimalus, et ametijuhendid võivad piirkonniti veidi erineda.  

OTSUS 4.2: Võtta ametijuhendist maha spetsialisti keelenõuded, kuna need on seaduses 

sätestatud.  

 

 

5. Valga Keskraamatukogu põhimääruse eelnõu  

Õiguskomisjon vaatas üle Valga Keskraamatukogu uue põhimääruse eelnõu. Täiendusi ega 

täpsustusi ei olnud.  

 

OTSUS 5.1: Kõik omavalitsuses saadavad ühinemise koordinaatorile oma raamatukogu seniste 

põhimääruste informatsiooni, mis tuleb rakendussätetesse lisada.  

OTSUS 5.2: Suunata Valga Keskraamatukogu põhimääruse eelnõu juhtkomisjoni.  

 

 

 

6. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

 

Järgmine õiguskomisjoni koosolek toimub teisipäeval, 22. augustil 2017 kell 13.00 Valga 

Linnavalitsuses.  

 

 

 

Anastasija Kikkas        Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija  


