
Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade 

ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 25. september 2017 kell 13.00–13.55  

Koht: Valga linnavalitsus 

Osalejad: Kalev Härk (Valga), Agu Kabrits (Õru), Kalmer Sarv (Õru), Monika Rogenbaum 

(Taheva), Hille Tamman (Taheva), Madis Gross (Tõlliste),  Mart Vanags (Karula), Aira 

Varblane (Valga) ja Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  

Kutsutud: Imbi Rõivassepp, Anastasija Kikkas, Enno Kase, Lauri Drubinš ja Endla Schasmin.  

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

1. Päevakorra kinnitamine;  

2. Valga Keskraamatukogu põhimäärus;  

3. Valga ANKi põhimäärus;  

4. Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord;  

5. Puhkuste ühtlustamisega tegelemine;  

6. Jäätmemajandus;  

7. Ühinemise tänuüritus;  

8. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks 

Valga linnapea tutvustas koosoleku päevakorda ja õiguskomisjoni esimehe ettepanekul lisati 

päevakorda elanikele valimisinfo edastamise infolehe tutvustamine. 

Täiendav punkt lisati päevakorda ja osavõtjad kinnitasid juhtkomisjoni koosoleku päevakorra. 

  

1. Valga Keskraamatukogu põhimäärus 

Valga Keskraamatukogu direktor Endla Schasmin tutvustas kultuuri- ja spordikomisjonis  

koostatud Valga Keskraamatukogu põhimääruse projekti (protokolli lisa nr 1). Kõik ühinenud 

omavalitsuse raamatukogud on ühtse juhtimise all ning Valga Keskraamatukogu allüksused on 

osakonnad ja haruraamatukogud.  

Komisjoni liikmetele jäi arusaamatuks osakonna ja haruraamatukogu mõisted, need tundusid 

kattuvad. Täiendavalt jagati selgitusi, et raamatukogu osakonnal ja haruraamatukogul on 

erinevad funktsioonid. Osakonnad on keskraamatukogus näiteks komplekteerimisosakond, kus 

toimub kõigile raamatukogudele raamatute komplekterimine ja ka keskraamatukogus on veel 

eraldi lasteosakond. Haruraamatukogud on eraldi seisvad raamatukogud, mis paiknevad 

ühinevates valdades. 

OTSUS: Kiita heaks Valga Keskraamatukogu põhimääruse projekt ning edastada tulevasele 

volikogule.  

 

 



2. Valga Avatud Noortekeskuse põhimäärus  

Kultuuri- ja spordikomisjoni  esimees Lauri Drubinš tutvustas komisjoni poolt koostatud Valga 

Avatud Noortekeskuse põhimääruse projekti (protokolli lisa nr 2). Ühise juhtimise alla 

koondatakse viis noortekeskust, mis praegu on eraldiseisvad omavalitsuste allasutused ning 

hakkavad uue põhimääruse järgi tegutsema Valga Avatud Noortekeskuse allüksustena.  

Tunti huvi, et kuidas uue struktuuri järgi hakkab olema noortekeskuste rahastamine. Selgitati, 

et eelarve on ühine, mida raamatupidamises on võimalik jagada eraldi allüksuste ehk 

asukohapõhiste noortekeskuste kaupa. Oluline on, et praegu tegutsevate asukohapõhiste 

noortekeskuste tegevused ei  saa ümberkorralduse käigus kannatada.  

OTSUS: Kiita Valga Avatud Noortekeskuse põhimääruse projekt heaks, teha korrektuurid ja 

edastada tulevasele volikogule.  

3. Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord   

Tutvustati haridus- ja noorsootöökomisjoni poolt esitatud noorte omaalgatuslike projektide 

korra eelnõud, millega soovitakse ühtlustada praegu kehtivad korrad vastavate toetuste 

jagamisel.  

Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord on hetkel Valgas kehtiv kord, mis laieneb 

maapiirkondadele. Korra järgi saavad kogu valla oma kuni 26aastased noored taotleda neli 

korda aastas toetust. Valga linna näitel on noortele sellise korra järgi toetuse andmine ennast 

õigustanud ning taotlejaid on palju. Kahjuks on ka palju selliseid taotlusi, mis saavad eitava 

vastuse, sest küsitakse tegevusteks, mille jaoks toetus ette nähtud ei ole või on küsitud toetust 

mitmest kohast. Valga linna eelarves oli selleks aastaks vastavate toetuste eelarve 2000 eurot 

aga järgmiseks aastaks planeerime suuremat summat. Noorsootöötajate ettepanek oli selleks 

4000 eurot planeerida. Tavaliselt jäävad toetused 30–100 euro vahele. Omaalgatuslike 

projektide toetamise eesmärgiks on noortele projektitoetuste taotluste koostamise kogemuse 

andmine ning noorte kohuse- ja vastutustunde tõus. Tunti huvi, kas tulevikus antakse noortele 

ka omaosaluseks vahendeid, kui nad kirjutavad mahukamaid projekte teistesse fondidesse. 

Selgitati et, selleks on arvestatud eelarves projektide omaosaluse vahendid, mida tuleb samuti 

taotleda. Ettevalmistamisel on ka arengutoetuste eraldamise kord 

OTSUS: Kiita heaks noorte omaalgatuslike projektide toetamise korra eelnõu ning edastada 

tulevasele volikogule.   

4. Puhkuste ühtlustamisega tegelemine    

Ühinemise koordinaator andis teada, et mitmes komisjonis on olnud arutlusel töötajate 

erinevate pikkustega puhkused ning selleks ajaks, kui töötajatele ja ametnikele läheb teadete 

edastamiseks, kas nad viiakse üle või koondatakse, peaks olema selge, et milline on puhkus, 

kui töösuhe jätkub uues omavalitsuses. Puhkused on erinevad omavalitsuste, hallatavate 

asutuste, linnavalitsuse osakondade lõikes ja komisjonid soovivad juhtkomisjonilt suuniseid, et 

kas ja kuidas sellega tegelema hakatakse. 

Seaduse järgi on ametnikel 35 päeva puhkust ja see jääb nii. Ametnikud, kes üle viidi 

töölepingulisteks töötajateks 2013. aastal seoses avaliku teenistuse seaduse muutmisega, saavad 

samuti puhkus 35 kalendripäeva.   Seaduses ettenähtust tahavad rohkem puhkust saada näiteks 

haridustöötajad, kultuuritöötajad, noorsootöötajad, raamatukogude töötajad jne. Vaja on välja 

töötada selles küsimuses ühtne lähenemine ja loogika. Valgas saavad lasteaiaõpetajad ja nende 

abid rohkem puhkust kui seadus ette näeb. Kui seda laiendada ka teistesse lasteaedadesse, siis 

tekib väikestes lasteaedades asendamise vajadus, sest lasteaed peab ka suvel avatud olema, kuna 



vanematel reeglina ei ole nii pikka puhkust kui haridustöötajatel.   Puhkuste pikendamine on ka 

koormus eelarvele. Õigustatud on ootused, et samadel ametikohtadel on puhkused sarnase 

pikkusega. 

OTSUS: Töö- ja palgajuhendis kirjeldada ära üleminek ühtlustatud süsteemile (sh vastav 

ajakava, ühtlustamine peaks toimuma 2–3 aasta jooksul).  

5. Jäätmemajandus  

Majanduskomisjoni esimees Enno Kase informeeris osalejaid jäätmemajandusega seotud 

dokumentide hetkeseisust.  

Kolm dokumenti on koostatud ja edastatud omavalitsustele: jäätmekava, jäätmehoolduseeskiri 

ja jäätmevaldajate registri põhimäärus. Need tuleb kinnitada volikogude poolt. Kõik 

omavalitsusjuhid kinnitasid, et kellel on veel mõni dokumentidest vastu võtmata, siis seda 

tehakse hiljemalt oktoobri alguses.  

Pooleli on veel Valgamaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatud jäätmehange. Hankekomisjoni 

poolt on allkirjastatud edukaks tunnistamise protokoll ning hetkel käib aeg, mil on võimalik 

vaidlustusi esitada. Vaidlustusaja möödumisel ja vaidlustuste puudumisel saab sõlmida eduka 

pakkujaga lepingu.   

OTSUS: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks. 

6. Ühinemise tänuüritus  

Ühinemise koordinaator tutvustas ühinemisega seotud tänuürituse korraldamist, mis toimub 

neljapäeval 28. septembril kell 17.15 Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses. 

Üritusele on kutsutud kõikide komisjonide liikmed ning komisjonide esimeestele anti võimalus 

nimekirju täiendada. Üritusest osavõtust tuleb tänaseks teatada. Kohalolnud juhtkomisjoni 

liikmed palusid end osalejaks märkida. 

OTSUS: Võtta esitatud informatsioon teadmiseks.  

7. Valimisinfo 

Õiguskomisjoni esimees tutvustas õiguskomisjonis arutatud ideed, et enne valimisi tuleks välja 

anda infoleht nii eesti- kui ka vene keeles. Nõnda on kavas jagada valimiste korraldamisega 

seotud informatsiooni, selgitusi jaoskondade paiknemise ja lahtiolekuaegade kohta, infot, kes 

võivad valima minna ning milline dokument tuleb kaasa võtta, ning kui suur hakkab olema 

valitav volikogu. Kõige olulisem on veelkord selgitada, et tegemist on ühe ringkonnaga ja 

hääletada saab kõigi kandidaatide poolt. Valimiskomisjoni esimees on saanud telefonikõnesid, 

milles neid küsimusi esitatakse. Infolehe edastamiseks kavatsetakse kasutada otseposti teenust 

ja vastavad tuleks katta ühinemise toetusest.  

OTSUS: Tegemist on vajaliku informatsiooniga. Infolehekujundus tuleb teha ametlikumaks, 

kasutada nt kõigi ühinevate omavalitsuste vappe jne. 

Toimus arutelu, et peale valimisi tuleb välja anda ka informatiivset valla lehte, seda enam, et 

maakonna ajaleht Valgamaalane lõpetab sellises formaadis ilmumise ning hakkab Postimehe 

lisalehena, mis kajastab kõigis kolmes Kagu-Eesti maakonnas toimuvat.  

 

Kalev Härk       Aira Varblane  

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija  


