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1. Päevakorra kinnitamine 

Valga linnapea tutvustas koosoleku päevakorda ning osavõtjad kinnitasid juhtrühma koosoleku 

päevakorra. 

 

2. Ühinemise eelarve ja laenud  

Rahanduskomisjoni esimees  tutvustas  rahanduskomisjonis läbi arutatud ja vastu võetud 

materjale.  

Vastavalt juhtkomisjoni eelmise koosoleku suunistele arutati rahanduskomisjonis põhjalikult 

ühinemise eelarvet ning ühinemistoetuse kasutamise planeerimist. Rahanduskomisjoni 

ettepanek on koostada ühinemise eelarve aastate lõikes selliselt nagu raha meile laekub, 

arvestades reaalseid kulutusi ja võtta laenu lisaks nii vähe kui võimalik. Seepärast leiti, et Õru 

vallal ei ole mõistlik võtta sel aastal kortermajade katuste vahetamiseks laenu vaid vajadusel 

arvelduskrediiti, kuna laenuvajadus on väike ja seda ei ole mõttekas aastateks üles jätta.  



Juhtkomisjonile tutvustati tabelit, kus arvestati kõiki ühinemislepingus olevaid kulutusi kõikide 

omavalitsuste lõikes ja jagati need aastate vahel vastavalt reaalsele kassalistele laekumisele. 

Rahanduskomisjoni esimees selgitas, et tabeli veerg 2017 ÜT tuleb eelarvestada ja Valga 

linnavalitsus on finantseerija, kuna 2017. aasta ühinemistoetus kantakse üle ühele 

omavalitsusele (2017. a Valga Linnavalitsusele) ning linnavalitsus omakorda kannab üle 

tegelikud kulud teistele ühinenud omavalitsustele, sest käesoleva aasta lõpuni on kõik ühinevate 

omavalitsuste eelarved eraldiseisvad. 

Otsustati: Iga ühinev omavalitsus kajastab oma eelarves 2017. aastal ühinemistoetuse temale 

määratud osa. Valga linnavalitsus kannab 2017. a laekunud toetuse valdadele edasi 

ühinemistoetusest 2017. a tegelikult tehtud kulude osas peale raha laekumist. 

   

3. Finantsjuhtimine 

Rahanduskomisjoni esimees andis ülevaate rahanduskomisjonis toimunud arutelust 

finantsjuhtimise teemal.  

Vastavalt juhtkomisjoni suunistele arutati rahanduskomisjonis põhjalikult uue loodava valla 

finantsjuhtimist, eelarve ja eelarvestrateegia koostamist. Leiti, et hetkel ühinemislepingus 

fikseeritud ajakava on realistlik ja õige ning korrigeerimist ei vaja. Hetkel töötavad 

pearaamatupidajad ja finantstöötajad on piisava pädevuse ja võimekusega, et koostada 2017. 

aasta 1. detsembriks 2018. aasta põhitegevuse eelarve projekt ning selles osas ei peeta 

vajalikuks dubleerimist.  

Ühinemistoetus tuleb eelarvestada. Uues omavalitsuses peaks tööle võtma ökonomisti, kelle 

ülesandeks jääks kogu eelarve koostamist puudutav töölõik, kaasa arvatud uue eelarvestrateegia 

koostamine (esialgu aastateks 2018–2022). Praegu täidab seda ülesannet linnavalitsuses ameti 

juhataja aga arvestades, et uues omavalitsuses on töömaht suurem, peaks olema eraldi inimene 

selle töölõigu peal. Samuti arutati, et ettearvamatuid tegevusi on juurde tulemas seoses 

riigireformiga, Valga on maakonnakeskuse omavalitsus, kelle roll läheb suuremaks. Leiti, et 

uus volikogu tegeleb täiendavate ametikohtade vajaduse analüüsiga.  

Otsustati: 2017. aastal finantsalal lisatööjõudu ei võeta. 2018. aasta põhitegevuse eelarve 

koostatakse viie ühineva omavalitsuse olemasoleva personali baasil, kusjuures igaüks paneb 

kokku oma valla (linna) osa puudutava eelarveosa (ilma vallavalitsuseta), elimineeritakse 

sisetehingud.  

 

4. Volikogude otsused valimistoimingute kohta   

Ühinemise koordinaator tutvustas volikogude otsuste eelnõusid, millele oli samal päeval  

laekunud veel ettepanek Valga maasekretärilt. Maasekretäri hinnangul tuleb volikogu liikmete 

arvu määramise ning valimisringkonna moodustamise ja mandaatide jaotamise eelnõudesse 

lisada paar täiendavat viidet kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusele.  

Õiguskomisjon on üle vaadanud volikogude otsuste eelnõud valimistoimingute kohta. 

Võrreldes eelmise juhtkomisjoni koosolekuga on muudetud vaid valimiskomisjoni 

moodustamise otsust.  



Otsuse eelnõust on ametinimetused välja võetud ja lisatud asendusliikmed. Õiguskomisjoni 

arvamus oli, et viis liiget on piisav ning komisjon valib ise esimehe, lisati asendusliikmed. 

Teistes volikogudele esitatavates eelnõudes õiguskomisjon muudatusi ei teinud. Ettepanek 

peale korrigeerimist esitada eelnõud kõigis volikogudes vastu võtmiseks. 

Tunti huvi, et kes finantseerib valimiskomisjoni tööd ning leiti, et valimiskomisjoni 

(keskkomisjoni) tööd finantseeritakse ühinemisekulude eelarvest ning kõigis omavalitsustes 

moodustatud valimisjaoskondade tööd finantseeritakse iga omavalitsuse eelarvest, sest nii on 

see alati olnud kohalike omavalitsuste valimistega seoses. 

Otsustati: Täiendada valimiskomisjoni eelnõu maasekretäri poolt esitatud täiendustega ning 

saata veelkord õiguskomisjoni liikmetele see välja. Pärast õiguskomisjoni heakskiitu edastab 

ühinemise koordinaator eelnõud volikogudele.  

 

5. Personalijuhtimine  

Vastavalt juhtkomisjoni suunistele arutati õiguskomisjonis põhjalikult personalijuhtimise 

küsimust. Koostati esialgne tegevuskava, mida personalifirmalt oodatakse ja on võetud 

hinnapakkumisi. Saadud pakkumised on summas kuni kümme tuhat eurot.   

Personalijuhtimise tegevuskava järgi alustatakse uue struktuuri ametikohtade kirjeldamisega, 

ettepanek on ettevalmistused nt struktuuri ametikohtade kirjeldused ise teha ja 

arenguvestlustega jätkaks neutraalne personalifirma, võimalik kaasata ka Valga linna 

õigusteenuse lepingupartnerit. 

Arutelu käigus leiti, et praegu on vara hakata tegelema personaliküsimustega ning üldine soov 

oli alustada personaliküsimustega alles peale valimisi ehk siis pärast uue volikogu 

moodustumist ja vallavalitsuse määramist. Samas leiti, et küsimusi ja pingeid seoses  

personaliküsimustega on palju ning tunti muret, kas aasta lõpus jõutakse nii suuremahulise 

tööga valmis.  

Avaldati arvamust, et peale valimisi asub ametisse uus vallavanem, kes võib soovida ise oma 

meeskonda komplekteerida. Enne ühinemist personali konkursse korraldades annaksime 

teenistujatele vale signaali. Samas ei erine praegune olukord ühestki varasemast omavalitsuste 

valimistest, mille järel on toimunud personalimuudatusi erinevatel põhjustel ka varasemalt.  

Arutelude käigus jõuti kokkuleppele, et personalipoliitika teema tuleb päevakorrast maha võtta. 

Kuidas ja mismoodi jagunevad ametikohad on uute vallajuhtide otsustada.  

Otsustati: Praeguste teenistujate töö jätkub tavapäraselt käesoleva aasta lõpuni. Uue 

omavalitsuse meeskonna komplekteerimise aluseks on uue ametiasutuse struktuuri kinnitamine 

uues Valga Vallavolikogus. Kuna teeninduskeskused peaksid alustama oma tööd 2018. aasta 

alguses, siis tuleb  õigus-, sotsiaal- ja tervishoiu- ning majanduskomisjonil vaadata üle ja teha 

ettepanekud teeninduskeskuste tööle rakendamiseks koos ajakavaga.  

  

6. IT-arendusjuht 

Tutvustati IT-arendusjuhi tööle võtmise tingimusi, mille põhisisuks on uue Valga piirkonna 

ühineva omavalitsuse infosüsteemide väljaehitamine.  



Valdade poolt tunti huvi, kas praegu Valgas tööl olev IT-spetsialist ei saaks nende 

tööülesannetega tegeleda. Valga linnapea selgitas, et me vajame lisaressurssi ehk uue 

omavalitsuse IT-süsteemide ülesehitamine on täiendav valdkond ning töökoormus IT- 

valdkonnas suureneb oluliselt.  

Milliseks kujuneb lepinguline suhe uue spetsialistiga pole veel otsustatud, kas tehakse töövõtu- 

või tööleping. Töövõtt tehakse teatud perioodiks ning see on arvatavasti ka kallim lahendus, 

samas võib uus spetsialist sobivuse korral jätkata tööd ka peale ühinemist, kui uus vallavalitsus 

seda vajalikuks peab. Leiti, et selles küsimuses on vaja teha avatud läbirääkimised ning olla 

paindlik.  

Otsustati: Peale töökuulutuse korrigeerimist tähtaegade osas korraldada konkurss IT-

arendusjuhi leidmiseks. IT-arendusjuhi kulud kaetakse ühinemise eelarvest.  

 

7. Rahvakoosolekute aegade kokkuleppimine 

Arutleti vajaduse üle teha käesoleva aasta kevadel rahvakoosolekuid, kus tutvustada 

ühinemisega seotud sõlmküsimusi. Jõuti seisukohale, et kuna seadus ega ühinemisleping ei 

nõua rahvakoosolekute korraldamist peale ühinemislepingu sõlmimist, siis esialgu ei korraldata 

rahvakoosolekuid. Juhul, kui omavalitsusel tekib vajadus rahvakoosolekut korraldada, siis 

antakse sellest teada ühinemise koordinaatorile.  

 

8. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

Otsustati, et järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub 3. aprillil kell 11.00 Valga linnavalitsuse 

nõupidamiste ruumis 200.  

Kokkulepped, mis tuleb täita järgmiseks juhtkomisjoni koosolekuks: 

1. Jäätmemajanduse korraldamine majanduskomisjonis läbi arutada, sest selleks on 

vahendid eraldatud. 

2. Õiguskomisjonil, sotsiaalkomisjonil ja majanduskomisjonil arutada teeninduskeskuste 

tööle rakendamise küsimusi ning esitada ettepanekud juhtkomisjonile. 

 

 

 

Kalev Härk       Aira Varblane  

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija  


