
Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade 

ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 7. juuni 2017 kell 11.00 – 13.30  

Koht: Valga Linnavalistus  

Osalejad: Margus Teder (Karula), Mare Roosipuu (Taheva), Anastasija Kikkas (Valga), 

Maiken Sikk (Õru), Eve Eisen (Tõlliste), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  
 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  
 

Päevakord:  

1. Päevakorra kinnitamine;  

2. Arhiiv;  

3. Ametijuhendid ja struktuur;  

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks. 

 

 

1. Päevakorra kinnitamine  

Anastasija tutvustas varasemalt väljasaadetud päevakorda ning tegi ettepaneku päevakord 

kinnitada.  

OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.  

 

2. Arhiiv  

Anastasija viis õiguskomisjoni kurssi, et ühinemise juhtkomisjon otsustas 31. mai koosolekul 

toetada õiguskomisjoni ettepanekut eraldada arhiivi korrastamise jaoks ühinemistoetuse 

ühisosast 10 000 eurot.  

Meeldetuletus: Suve jooksul tegeletakse arhiivide korrastamisega, et üleandmise hetkeks oleks 

võimalikult palju ette valmistatud. Samaaegselt hakkab õiguskomisjon välja töötama uut 

dokumentide loetelu.  

 

3. Ametijuhendid ja struktuur  

Tehti ülevaade sellest, mis juhtkomisjonis arutati. Juhtkomisjon kuulas teiste komisjonide 

ettepanekud struktuuri osas ära, kuid ei arvestanud täiendavate kohtade loomisega, kuna see 

oleks uue omavalitsuse eelarvele liiga suur koormus. Jätkatakse nö joonealuste 

teenistuskohtadega. Lisaks otsustati muuta struktuuris IT-juhi nimetus IT-spetsialistiks, kuna 

see nimetus oli eelmisest aastast ekslikult sinna jäänud ning aruteludes mõeldi selle 

teenistuskoha all siiski igapäevast spetsialisti.  

 

Juhtkomisjon otsustas, et õiguskomisjon täpsustab ametijuhendeid ja struktuuri vastavalt 

juhtkomisjoni suunistele ning teeb eelnõu teeninduskeskuste töö korraldamise kohta. 

Koosolekul täpsustati ametijuhendeid ning viidi struktuur vastavusse juhtkomisjoni otsustega. 

Seda, kuidas koostatakse eelnõu teeninduskeskuste töö korraldamise kohta, arutab 

õiguskomisjon veel edasi, kuna see eeldab kindlasti ka majanduskomisjoni ning sotsiaal- ja 

tervishoiukomisjoni kaasamist.  

Toimus arutelu teeninduskeskuste üle. Leiti, et juhul, kui me tahame, et need kaua kestaksid 

selleks, et teenused oleksid elanikele võimalikult lähedal, siis tuleb need kenasti ka sisuga ära 



täita ning nö uksed lahti hoida. Me ei tohiks juba praegu mõelda selliselt, et „nagunii läheb 

mõne aasta pärast kinni“.  

 

Toimus arutelu seoses sellega, kes hakkab tulevikus tegema avaldus penisoniametile pensioni- 

ja sotsiaaltoetuste kandmiseks teisele kontole. Seni on seaduse järgi see pädevus olnud vaid 

vallasekretäril. Tegelikult võiks selle volituse saada keegi sotsiaalosakonnast.  

 

 

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

Teine juhtkomisjoni otsus oli, et rahanduskomisjon ja õiguskomisjon teevad täpsema hinnangu 

selle osas, kuidas rahandusosakonna mehitamisega edasi minna. Rahanduskomisjon on 

koosoleku planeerinud juba esmaspäevaks, 12. juuniks. Anastasija ja Katre täpsustavad 

rahanduskomisjoni juhiga üle, kas on tarvis esmaspäeval kokku tulla ning annavad sellest 

tänase päeva jooksul teada.  

 

 

 

 

Anastasija Kikkas        Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija  


