
 

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

majanduskomisjoni koosolek  
 

P R O TO K O LL  

 

Aeg: 6. september 2016 kell 12.30 – 14.00  

Koht: Õru  

Osalejad Monika Rogenbaum (Taheva), Mati Raud (Tõlliste), Enno Kase (Valga), Agu Kabrits 

(Õru), Kalmer Sarv (Õru), Aira Varblane (Valga) ja Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  

Puudujad: Rain Ruusa (Karula), Viljar Schmidt (Valga), Andres Rõõmus (Taheva), Tõnu Must 

(Taheva), Ranno Allik (Tõlliste), Ants Järvmägi (Karula) 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

 

1. Ühinemislepingule laekunud ettepanekud;  

2. Ühinenud omavalitsuse struktuuri arutelu; 

3. Oluliste investeeringuvajaduste arutelu;  

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.  

 

 

1. Ühinemislepingule laekunud ettepanekud 

Ühinemise koordinaator tutvustas ühinemislepingule laekunud ettepanekuid ning majanduskomisjoni 

seisukohta vajasid järgmised ettepanekud: 

 Laatre-Tsirguliina kergliiklustee ehitamine 

Komisjonis toimunud arutelu tulemusel teha ettepanek, et Tõlliste vald lisab selle oma investeeringute 

kavasse ning tulevikus leida vahendeid kergliiklusteede toetusmeetme kaudu. 

 Üks tasuta bussiliin (vm transpordivõimalus) vallakeskusesse 

Esitatud ettepanek jääb segaseks, kui Valga linnasisene transport on üle 65-aastastele tasuta, siis kas 

ettepaneku põhjenduses toodud võrdsete võimaluste all seda mõeldakse. Lahendus sõltub eelkõige 

sellest, milliseks kujuneb omavalitsuse sisene transport peale ühinemist. Tuleb ettepaneku esitaja 

poole pöörduda ning täpsustada tasuta transpordi nõude eesmärki, sotsiaalse probleemi puhul saab 

kasutada sotsiaaltransporti, samuti on piirkonnas suhteliselt hea raudtee- ja bussiühendus. Uue 

volikogu pädevusse jääks otsustada, milliseid soodustusi omavalitsuse sisese ühistranspordi osas 

pakutakse, sest transpordi vajadus kogu aeg muutub. 

 Valgas Võru tänav korda teha. 

Valgas Võru tänava korda tegemise teema on pidevalt aktuaalne ning hetkel tegeletakse 

projekteerimise hanke ettevalmistamisega tänava rekonstrueerimiseks kuni Karula valla piirini. 

Hinnanguliselt läheb tänava korda tegemine maksma 1,7 miljonit eurot ning Valga linn on valmis 

panustama teelõigu korda tegemisel ka ühinemistoetusega. Ettepanek arvesse võetud ja Võru tänava 

kordategemine on investeeringute kava prioriteet. 

Koordinaatori e-postile on laekunud veel ettepanek, et tuntakse muret pinkide vähesuse pärast 

teelõigul Maxima pood kuni raudteejaam ning Valga Haiglast raudteejaama. Vastuseks anti teda, et 

jaamaümbruse korrastamise projekti raames paraneb olukord ning lisaks paigaldatakse 1 pink Jaama 

puiesteele Maxima ja raudteejama vahelisele alale ning, pink paigaldatakse ka teel haiglast jaama 

Petseri ja Maleva tänava ristumiskohta. 



2. Ühinenud omavalitsuste struktuur 

Ühinemise koordinaator tutvustas koosolekul osalejatele ühinenud omavalitsuse struktuuri 

ettepanekut ning toimus arutelu piirkondlike majandusspetsialistide tööülesannete osas. Veel toodi 

välja, et ei nähta vajadust eraldi kalmistuspetsialisti ametikoha loomiseks, sest näiteks maapiirkonnas 

asuvad kalmistud jäävad teenuskeskuses olevate majandusspetsialistide hallata. 

Tehti ettepanek ühendada struktuuris vallamajanduse ja kommunaalmajanduse osakonnad, sest antud 

osakondade töö oleks sujuvam ühtse juhtimise all. Arutelu käigus leiti, et antud struktuur oleks 

ühendamisel liialt suur osakonnajuhatajale hallata, sest teemad on erinevad. 

Selgitati liiklus ja teedespetsialisti palkamise vajadust, keda kaasatakse ka maapiirkonna probleemide 

lahendamisse. Linnas on probleemiks parkimine ja teede sulgemine remondi ajaks, kaevelubade 

väljastamine. Leiti, et antud spetsialist peab tegema tihedat koostööd teenuskeskuse 

majandusspetsialistiga.  

Tekkis arutelu heakorra spetsialisti ja haljastuse spetsialisti ametikohtade liitmisest, nende 

spetsialistide tööülesannetest anti ülevaade ning leiti, et korrakaitsespetsialisti ja heakorra spetsialisti 

tööülesanded osaliselt kattuvad ning ettepanek oli jätta korrakaitsespetsialisti ametikoht esialgu 

täitmata ning selgitada vajadust hiljem. 

Kõik allasutused ja ühingud peavad olema omavalitsuse spetsialisti vastutusalas ning sellekohane 

informatsioon tuleb struktuuri tabelisse lisada.  

 

3. Investeeringud 

Vaadati üle omavalitsuste poolt esitatud investeeringuvajadused ning investeeringute tabel tuleb 

veelkord üle vaadata ning vajadusel täiendada.  

Investeeringute tabel on käesoleva protokolli lisa 1.  

 

 

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

 

OTSUSTATI: 

1. Järgmine ühinemisläbirääkimiste majanduskomisjoni koosolek toimub järgmisel korral 

samuti enne juhtkomisjoni. Koosoleku aeg lepitakse kokku hiljem.  

 

 

 

Enno Kase        Aira Varblane  

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  


