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

majanduskomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

Aeg: 19. september 2017 kell 14.00–15.30  

Koht: Valga Linnavalitsus  

Osalejad: Agu Kabrits (Õru), Kalmer Sarv (Õru), Viljar Schmidt (Valga), Rain Ruusa (Karula), Mati 

Raud (Tõlliste), Monika Rogenbaum (Taheva), Andres Rõõmus (Taheva), Enno Kase (Valga) ja 

Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  

Kutsutud Valga Linnavalitsuse ametnikud: Anni Teetsmann (keskkonna vanemspetsialist); Mario 

Pinka (maanõunik); Pille Meriroos (linnamajandusameti vanemspetsialist).  

Puudujad: Ants Järvmägi (Karula), Tõnu Must (Taheva), Ranno Allik (Tõlliste).  

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

1. Päevakorra kinnitamine   

Enno tutvustas varasemalt väljasaadetud päevakorda.  

Päevakord:  

1. Päevakorra kinnitamine;  

2. Jäätmemajandus;  

3. Valla kinnistute ja hoonete kaardistamisest;  

4. Kalmistute registri pidamine;  

5. Valla vara kasutamise eeskiri;  

6. Ühistranspordi uuring;   

7. Muud küsimused.  

OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.  

2. Jäätmemajandus  

Korraldatud jäätmevedu: Eile avati korraldatud jäätmeveo hanke raames laekunud pakkumused. 

Tundub, et teenusepakkuja võib vahetuda. Hetkel veel kindlaid tulemusi ei tea, kuna hange alles avati, 

kvalifitseerimist, pakkumuste vastavaks tunnistamist ja otsuse tegemist pole veel olnud. Loodame, et 

läheb hästi.  

Jäätmekava: Keskkonnaspetsialist uuris, kui kaugel on jäätmekava kinnitamine? Õru – 26.09; Taheva 

– 13.10; Tõlliste – 09.10; Karula – volikogu liikmetele edastatud, saab tehtud oktoobri esimesel 

nädalal; Valga – 29.09.  

Jäätmehoolduseeskiri: Sama küsimus, mis eelmise puhul, kuna kaalul on riigieelarvelised toetused. 

Vajalikud dokumendid peame esitada oktoobri lõpuks, seega on oluline, et veel praegused volikogud 

need dokumendid vastu võtaks. Eeskirjad võetakse vastu samadel istungitel, mil jäätmekavagi. Vaid 

Õrus tuleb peale 26.09 veel üks istung ja eeskiri suunatakse sinna. Otsustati: Anni saadab 

jäätmehoolduseeskirja uuesti omavalitsustele laiali. Võrreldes esmase variandiga muudatusi pole.  

Dokumendid seoses Valga jäätmejaama kasutamisega: Anni uuris, kas omavalitsustel on lepingud 

või muud kokkulepped seoses Valga jäätmejaama kasutamisega. Selgus, et ei ole, kuid kõik valdade 

elanikud on saanud jäätmeid jäätmejaama viia. Jäätmejaama rajamisel on rahastajale lubatud, et 

maakonna inimesed saavad seda teha. Otsustati: Eraldi lepingut tegema ei hakka, kui just 2018. aasta 

jäätmehooldusraha saamiseks riigilt seda tingimata vaja ei ole. Anni küsib Keskkonnaametilt selle 

üle ja selgitab meie situatsiooni seoses ühinemisega. 

Jäätmevaldajate registri põhimäärus: Tõlliste – korras; Taheva – korras; Karula – korras; Valga – 

korras; Õru – 26.09 toimuval volikogu istungil võetakse vastu.  



3. Valla kinnistute ja hoonete kaardistamisest  

Monika uuris, kui kaugel ollakse aadressandmete korrastamisega. Maakorraldaja Mario Pinka andis 

ülevaate ja komisjoni liikmed täiendasid. Vigu on palju. Valgal umbes 800 viga. Tõllistes sai palju 

tehtud, aga tuleb veel teha. Karula pidi tegema eelmisel perioodil 1000, sel perioodil 700. Selle 

perioodi omadest on tehtud 21. Selge on see, et korda ei jõua, aga tuleb tegeleda ja võimalikult palju 

ära parandada. Agu ütles, et Õrul on teha veel 31,54%.  

Agu leidis, et uues vallas võiks eraldi inimese tööle võtta aadressandmete korrastamise peale. Monika 

ütles, et tuleks välja võtta protsendid, kui palju kellelgi tehtud on.  

Otsustati, et kõik tegelevad. Manusena kaasa lisatud tabel tariifide seisuga 01.09.2017.  

Valla kinnistute ja hoonete kaardistamise osas toimus arutelu sellest, kas kõik teed on kinnistuteks 

tehtud. Taheval tehtud, Õrul suur osa tehtud, Valga linnal on teede register, aga olukord pole kiita. 

Valdades on erinevalt registripidamine korraldatud.  

Otsustati: Linnamajandusameti juhataja Urmas Möldre tegeleb edasi kaardistamisega. Nüüd on 

tabeli kujul lähtekoht olemas, kust alustada.  

4. Kalmistute registri pidamine  

Toimus arutelu sellest, kes ka kuidas juba praegu kalmisturegistrit Haudi kasutab, kui palju on 

Haudisse kantud, kas on inventariseeritud jne.  

Hetkeolukord: Taheva – korras; Tõlliste – vallas kaks kalmistut ja midagi pole tehtud; Õru – korras; 

Karula – pole midagi tehtud.  

Otsustati, et tulevikus vallavalitsus korraldab registripidamise ning kalmistuvahid tegelevad.  

5. Vallavara kasutamise eeskiri  

Vaadati üle esimene valla vara kasutamise eeskirja tööversioon. Monikal oli palju küsimusi ja 

muudatusettepanekuid.  

Monika uuris, kas see eelnõu on uue hankekorraga juba kooskõlas? Pille vastas, et veel mitte. See on 

täiesti esimene tööversioon ning tahab veel palju muudatusi saada.  

Otsustati: Eelnõu tuleb viia hankekorraga kooskõlasse, saata kooskõlastamiseks juristile ja siis edasi 

arutada.  

6. Ühistranspordi uuring  

Ühistranspordi uuringu teostaja on saatnud esimese tööversiooni. See on veel väga poolik, kuna 

mõned andmed laekusid alles poolteist nädalat tagasi (õpilaste elukohad).  

Majanduskomisjoni liikmed kiitsid juba praegust uuringu aruande esimest versiooni ning avaldasid 

lootust, et kui õpilaste vedamine veel juurde saaks, siis oleks juba päris hea.  

Toimus ka arutelu sellest, et uuringusse oleks vaja kaasata ka Keeni kooli liikumine, Lüllemäe-

Antsla, Lota-Keeni ja Tagula-Antsla. Uuringu lähteülesandes seda kirjas ei olnud, seega ilmselt pole 

võimalik selle uuringu raames lahendusi leida.  

 

7. Muud küsimused  

Muid küsimusi ei olnud.  

 

Enno Kase        Katre Kikkas   

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  


