
 

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

majanduskomisjoni koosolek  
 

P R O TO K O LL  

 

Aeg: 8. juuni 2016 kell 10.30 – 12.00  

Koht: Valga Raekoda  

Osalejad: Rain Ruusa (Karula), Monika Rogenbaum (Taheva), Mati Raud (Tõlliste), Viljar Schmidt 

(Valga), Enno Kase (Valga), Agu Kabrits (Õru), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  

Puudujad: Ants Järvmägi (Karula), Andres Rõõmus (Taheva), Tõnu Must (Taheva), Ranno Allik 

(Tõlliste), Kalmer Sarv (Õru).  

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

1. Teenused;  

2. Ühistransport;  

3. Majanduskomisjoni osa ühinemislepingust;  

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.  

 

 

1. Teenused  

Kohaliku omavalitsuse teenuseid arutati ettevalmistatud tabelite põhjal, mis on vormistatud käesoleva 

protokolli lahutamatu lisana nr 1.  

 

 

2. Ühistransport  

Ühistranspordiga seonduvat arutati eelnevalt ettevalmistatud tabeli põhjal. Ühinemise koordinaator 

tutvustas riigi plaane seoses ühistranspordi korraldamisega.  

 
KOV Hetkeolukord Eelarve Vajadus / Visioon 

Karula  Õpilasliinid kaetud kahe 

bussiga, mis kuuluvad vallale. 

Nendega tehakse ka muud 

kooliga seotud sõidud. Busse 

kasutab ka kultuuri- ja 

huvialakeskus.  

 

Üldine ühistransport kaetud 

maakonnaliinidega.  

37 494 eurot Karula valla 

eelarvest (õpilasliinidele). 

Täiendavad sõidud umbes 

2000 eurot. Riigi toetus 

puudub.  

Koolitransport, vajadusel kultuurikeskuse 

sõidud (ringide esinemised, laulu-, 

tantsupeod jne). Ühendus keskusega 4x 

päevas (hommikune tööleminek, 

vanematel inimestel lõunane tagasitulek 

ja õhtused kojusaamised).  

Kaugemates külades kolm korda nädalas.  

Taheva Koolitransport: hommikune 

õpilaste ja lasteaialaste ring valla 

tellitud vedajalt; koolist ja 

lasteaiast kojusõidud 

korraldatud ühistranspordi baasil 

(vedajaga subsiidiumilepingud, 

õpilastele sõidupiletite 

hüvitamine) ja vallale kuuluva 9-

kohalise auto baasil.  

13 200 € vallaeelarvest. 

Riigipoolne toetus puudub.  

Üsna optimaalne on õpilaste vedu 

korraldada võimalikult palju 

ühistranspordiga. Sama, nagu Karula, 

ühendus keskusega 4 korda päevas. 

Õhtune kõige hilisem tagasi saamine 

võiks olla ehk veidi hiljem kui praegu 

(hetkel 18.40). Hommikul peab vähemalt 

üks buss tulema nii, et jõuaks kaheksaks 

tööle/kooli. Praegu jõuab kõige varasem 

buss 7.30 (muutus alates 15.06.2016).  

On juttu olnud ka peatusest turu juurde 

Valgas (Karulal ka).  



Tõlliste  Koolitransport lahendatud ühe 

bussiga ca 50 kohta (varasemal 

ajal oli 2 bussi kasutuses).  

Kui võimalik siis teenindab 

sama buss ka tellimusi (kooli 

ekskursioonid, laadad, teatrid, 

jne – kasutamise kord puudub).  

Ülejäänud ühistransport 

maakonnaliinidega.  

29 049 € vallaeelarvest. 

Riigipoolne toetus puudub. 

Õpilasvedu+ tellimusveod 

Valga  Valga elanikke teenindab kaks 

bussiliini. Bussiliinid ulatuvad 

ka Jaanikese suvilapiirkonda 

Tõlliste vallas ja Riisali 

suvilapiirkonda Karula vallas. 

Teenust osutab AS Atko 

Bussiliinid. Veoleping kehtib 

kuni 31.märts 2017. Leping on 

sõlmitud kolmeks aastaks. 

2015.a. on bussiliikluse 

teeninduse eelarve  212680 

eurot, millest 172680 eurot 

linna eelarvest ja 40000 

eurot riigipoolne toetus. 

Pensionärid sõidavad 

tasuta; õpilased 

õppeperioodil tasuta; 

kuupileti ostjaid umbes 

paarsada.  

Pikalt on arutusel olnud bussiliikluse 

taastamine Valkaga Lätis ja liinide 

ümberkorraldamisest lähivaldadega 

ühenduste parandamiseks selliselt, 

maaliinid peatuvad linnas läbitavates 

peatustes. Vajalik uuring. 

Õru  Koolitransport. Maakonnasisene 

liin veol Tsirguliina Keskkooli ja 

Õru Algkooli, maksame lisaks 

läbitud sõidukilomeetri pealt 

0,06 senti. Teistes koolides 

käivatele lastele hüvitame 

bussipiletid. Vallal pole oma 

bussi ekskursioonideks ja 

õppereisideks tellitakse 

vajadusel buss.  

5 000 eurot vallaeelarvest  

 

OTSUS: Enno lepib kokku aja ühistranspordi uuringu võimaliku tegijaga, kes aitab meil 

lähteülesande koostada. Enno teavitab Katre kaudu koosoleku ajast majanduskomisjoni liikmeid.  

 

 

3. Majanduskomisjoni osa ühinemislepingust  
 

Majanduskomisjoni osa ühinemislepingust arutati eraldi ning arutelu tulemus on vormistatud 

käesoleva protokolli lahutamatu lisana nr 2.  

 

 

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

 

OTSUSTATI: 

1. Järgmine ühinemisläbirääkimiste majanduskomisjoni koosolek toimub 12. juulil 2016 kell 

10.30 Taheva Sanatooriumis.  

 

 

 

Enno Kase        Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  


