
 

Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade 

ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 4. oktoober 2016 kell 15.30 – 16.30  

Koht: Õru Vallavalitsus   

Osalejad: Margus Teder (Karula), Mare Roosipuu (Taheva), Eve Eisen (Tõlliste), Anastasija 

Kikkas (Valga), Maiken Sikk (Õru), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  
 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  
 

Päevakord 

1. Komisjoni töökorraldus;  

2. Rahvaküsitlus;  

3. Ühinemislepingu avalikustamine;  

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks. 

 

1. Komisjoni töökorraldus  

Ragne ei tööta enam Valga Linnavalitsuses ning linnasekretäri kohusetäitjaks on nimetatud 

jurist Anastasija Kikkas, kes osaleb ka tänasel koosolekul.  

Tulenevalt sellest on tarvis valida uus komisjoni esimees.  

Kandidaatideks esitati: Anastasija Kikkas.  

OTSUS: Õiguskomisjoni esimeheks valiti ühehäälselt Anastasija Kikkas.  

 

 

2. Rahvaküsitlus   

Küsitluse kellaajad: VV-e määruses on kirjas vähemalt 20.00-ni. Maiken juhtis tähelepanu, et 

juhtkomisjon tahtis, et see oleks 21.00-ni. Katre helistas ministeeriumisse ning nende hinnangul 

peab see vastavalt määrusele olema ikka 20-ni.  

OTSUS: Rahvaküsitlus toimub nii eketrooniliselt kui ka küsitluspunktis kellaaegadel 09.00 – 

20.00.  

 

Toimus arutelu seoses küsitluses osalejate nimekirjadega. Arutati seda, kuidas nimekirju 

ministeeriumist saab, kuidas nendega toimida, kuidas inimesi nimekirja juurde lisada jne.  

OTSUS: Mare saadab näidise ja igaüks küsib nimekirjad ise – 1. septembri 2016 seisuga. 

Vahepeal elanikuks juurde registreeritud inimesed lisatakse nimekirja nii, nagu päris valimiste 

ajal ehk kogu aeg peab küsitluspunktis kohal olema keegi, kellel on ligipääs 

rahvastikuregistrile.  

 

Toimus arutelu selle osas, kas elektrooliliselt antud häält saab sedelil muuta. VV-e määrust on 

võimalik lugeda erinevate nurkade alt.  

OTSUS: Katre uurib ministeeriumist, kuidas on õige teha ning annab sellest e-maili teel teada.  

 



VOLIS-e tellib Valga Linnavalitsuse IT-spetsialist ära ning seejärel edastame valdadele arved. 

On lootust, et läheb odavamaks, kui algselt planeeritud.  

Arutati ka seda, kui palju peaks olema küsitluse komisjoni liikmete tasud. Otsustati, et võiks 

teha: esimees 7€/h; liikmed 5€/h.  

OTSUS: Rahvaküsitlust propageerime lisaks oma veebilehtedele ka Valgamaalases ja raadios 

RuutFM.  
 

 

 

3. Ühinemislepingu avalikustamine  

Reedel on viimased istungid ning alates esmaspäevast avalikustame lepingu. Sel perioodil saab 

teha muudatusettepanekuid, mis edastatakse kõik Katrele, kuna muudatusettepanekuid hakkab 

menetlema juhtkomisjon. See läheb volikogude otsustesse sisse.  

OTSUS: Katre parandab lepingu juures ära ebatäpsused ning saadab need seejärel uuesti 

vallasekretäridele.  

 

Ühinemislepingu avalikustamise kohad:  

Tõlliste: kõik neli raamatukogu ja vallamaja;  

Karula: kaks raamatukogu ja vallamaja;  

Õru: raamatukogu ja vallamaja;  

Taheva: raamatukogud, maakultuurimaja ja vallamaja;  

Valga: raamatukogu ja linnavalitsus.  

 

OTSUS: Ühinemislepingu avalikustamise ja rahvaküsitluse reklaamimiseks kasutame ära 

kõikvõimalikud kanalid, sh raadio Ruut ja saade Valgalase pooltund.  

 

 

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  
 

Järgmine ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek toimub VOLISe koolitusega samal 

päeval (ilmselt pärast koolitust).  

OTSUS: Katre lepib kokku koolituse kuupäeva ja kellaaja.  

Arutlusele võetakse: Põhimäärus – Katre saadab uuesti.  

 

 

Katre Kikkas   

Koosoleku juhataja ja protokollija  


