
 

 

 

Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade 

ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 24. aprill 2017 kell 13.00 – 14.30  

Koht: Lüllemäe Kultuurimaja 

Osalejad: Kalev Härk (Valga), Ivar Unt (Valga), Agu Kabrits (Õru), Kalmer Sarv (Õru), 

Monika Rogenbaum (Taheva), Hille Tamman (Taheva), Madis Gross (Tõlliste), Rein Randver 

(Tõlliste), Mart Vanags (Karula), Rain Ruusa (Karula), Aira Varblane (Valga) ja Katre Kikkas 

(ühinemise koordinaator).  

Kutsutud: Imbi Rõivassepp (rahanduskomisjoni esimees) ja Anastasija Kikkas 

(õiguskomisjoni esimees), Rein Org (Valgamaa OVL tegevjuht).  

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

 

1. Päevakorra kinnitamine;  

2. Ühistranspordikeskuste loomise küsimus;  

3. IT arendusjuhi konkurss;  

4. Õiguskomisjoni ettepanekud juhtkomisjonile:  

 Arhiiv;  

 Personalijuhtimine tulenevalt Rahandusministeeriumi suunistest;  

5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks;  

 Kauplusauto;  

 Liitumine EMOLi dokumendihaldusprojektiga;  

 Jäätmemajanduse teemad (kava, eeskirjad, hanked);  

6. Ülevaade Karula multifunktsionaalse keskuse loomise projektist.  

 

Valga linnapea tutvustas koosoleku päevakorda ning osavõtjad kinnitasid juhtkomisjoni 

koosoleku päevakorra. 

 

1. Ühistranspordikeskuste (ÜTK) loomise küsimus  

Valga Omavalitsuste Liidu tegevjuht andis ülevaate vahepeal toimunud kohtumisest Võru 

kolleegidega ning maakonnas Otepää ja Tõrva piirkondadega. 

Tutvustati ülevaadet kuludest, mida arutati praegu maakonna ühistranspordi korraldamisega 

tegeleva spetsialistiga ning leiti, et kui teha maakondlik ÜTK, siis oleks summa, mis vajalik 

panustada 45 000 eurot ja sellest 17 500 eurot peaksid maakonna omavalitsused täiendavaid 

vahendeid juurde leidma ning Valga vald peaks panustama täiendavalt ca 10 000 eurot (60 senti 

elaniku kohta). Jõgeva ÜTK-ga liitumisel on nende kulud 157 000 eurot aastas ning kogu 



finantseerimise tagaks Maanteeamet ja omavalitsustel ei tuleks midagi juurde maksta. Arutelu 

käigus leiti, et kõigepealt peaksime kasutama võimalust ning looma maakondliku ÜTK, siis 

oleksid Valga maakonna omavalitsuste huvid kaitstud kõige paremini.  

Maakondliku ÜTK kulude kalkulatsioon on indikatiivne ning ka seal saab veel kokku hoida aga 

esialgse kalkulatsiooni järgi tuleks 10 000 eurot aastas Valga vallal juurde maksta. Praegu 

tegutsevates ÜTK-s on reaalselt keskustel hind 2 eurot inimese kohta ning tehakse ka projekte 

ja muid tegevusi lisaks. On teada, et Viljandi soovib teha ise ÜTK, Võru teeb ÜTK kas koos 

Põlvaga või üksi. Leiti, et hetkel on parim lahendus teha ise ÜTK ning omavalitsuste liit 

tutvustab ideed Tõrva ja Otepää piirkondadele. Juhul kui maakondliku ÜTK tegemine 

ebaõnnestub, saame teha otsuse liituda Jõgeva ÜTK-ga.  

ÜTK tuleks asutada kolme suurema omavalitsuse poolt (Valga, Tõrva ja Otepää) ning lisaks 

maavanem riigi esindajana.  

OTSUS: Alustada maakondliku ÜTK mittetulundusühinguna loomist ning selleks maikuu 

jooksul võtta volikogudest volitused asutamiseks, asutajaid kokku 4 (3 suuremat omavalitsust 

ja riik).  

 

2. IT-arendusjuhi konkurss    

Ühinemise koordinaator ja õiguskomisjoni esimees andsid ülevaate IT-arendusjuhi konkurssist.  

Toimusid vestlusvoorud kolme kandidaadiga ning selle nädalal peetakse täiendavaid 

läbirääkimisi nii tööaja kui ka palgatingimuste osas. Kui läbirääkimiste tulemusel ei saada 

kokkuleppele, siis tuleks välja kuulutada uus konkurss ning üle vaadata konkursi tingimused.  

Informeeriti, et Valga linnavolikogule on esitatud eelnõu IT-arendusjuhi ametikoha loomiseks 

struktuuri, sest meil ei ole muidu võimalik inimest tööle võtta ning kulud plaanisime 

ühinemistoetusest.  

OTSUS: Esitatud informatsioon võeti teadmiseks.  

 

3. Õiguskomisjoni ettepanekud juhtkomisjonile  

Arhiiv – õiguskomisjoni esimees andis ülevaate arutelust arhiveerimise teemal ning kõigepealt 

lepiti kokku, et tuleb kaardistada mis seisus on omavalitsustes arhiivid ning teha kindlaks, 

millised dokumendid on võimalik üle anda Maa-arhiivi. Linnavalitsus vaatab üle olemasolevad 

arhiiviruumid ning teeb kindlaks investeeringu suuruse ruumi korrastamiseks. Veel leiti, et 

arhiivindus on spetsiifiline teema ning selle teenuse tellimine on väga kallis aga võimalus oleks 

kaasata arhiivindust õppivaid praktikante ning selles osas saadetakse vastavatele 

koolitusasutustele kutsed. 

Arutelu käigus leiti, et säilikute loetelu peab igas omavalitsuses olemas olema, samas tuleb 

leida lahendus, et kuidas ja kus säilitatakse elektrooniline arhiiv (millisesse serverisse)? Sellele 

küsimusele peaks vastama juba IT-arendusjuht.  

Tekkis küsimus veel maavalitsustest omavalitsustele ületulevate dokumentide vastuvõtmisest, 

aga kuna selles osas pole veel selgust, siis arutatakse teemat edaspidi. 



OTSUS:  1. Omavalitsused teevad arhiivi osas eelinventuuri ning selgitavad välja, millised 

dokumendid saab üle anda Maa-arhiivi – tähtaeg august 2017.  

2. Majanduskomisjon selgitab välja Valga linnavalitsuses arhiiviruumide 

korrastamiseks vajaliku investeeringu suuruse ja ajakava ning siis saab 

õiguskomisjon anda teada, millal ja kuidas ollakse valmis vastu võtma dokumente.  

 

Personalijuhtimine tulenevalt Rahandusministeeriumi suunistest 

Anti ülevaade 6. aprillil toimunud teabepäevast Tartus, kus selgitati kuidas toimub personali 

üleviimine. On vajalik läbi viia ametikohtade kaardistamine, välja töötada ametijuhendite 

eelnõud.  

Praktiliselt mingit konkreetsust toimunud teabepäeval ei olnud, kõik oli soovituslik, 

kaardistamisel on hea kui on inimese kohta andmed. Samas leiti, et meil on ühinemislepingu 

juures indikatiivne struktuur ning tuleks vaadata ja ära märkida need ametikohad, mis jäävad 

samaks ning lisandunud ametikohad ja muutunud tööülesannetega ametikohtade osas tuleks 

koostada ameti juhatajatel ametijuhendite projektid, kus vastavad tööülesanded on kirjeldatud. 

Ametikohti, kus praegu on inimesi rohkem ongi vallasekretärid ja raamatupidajad, siin tuleks 

selgitada milline on inimeste motivatsioon, kui kõik soovivad jätkata, siis tuleb kokku leppida 

sisekonkursi korraldamises. 

Kaardistada tuleks ka alla 3-aastase lapsega ametnikud, sest neile tuleb pakkuda samaväärset 

ametikohta, kui uues struktuuris sama ametikohta pole.  

Lepiti kokku, et tehakse ametikohtade kaardistus vastavalt indikatiivsele struktuurile ja 

saadetakse juhtkomisjonile üle vaatamiseks. See oleks ka  abimaterjaliks uuele omavalitsusele.  

Arutleti, et kuidas jagada teenuskeskustes majandusspetsialisti ülesandeid, sest hetkel on 

arvestatud, et nad täidavad nii tulevase vallamajanduse osakonna kui ka kommunaalmajanduse 

osakonna ülesandeid. Ühe variandina pakuti välja, et neljas teenuskeskuses olevatest 

majandusspetsialistidest 2 võiksid olla vallamajanduse osakonna koosseisus ning 2 spetsialisti 

kommunaalmajanduse osakonnas ning katta seega kahe piirkonna vajadused.  

Ühe lahendusena arutati, et kas neid osakondi võiks liita aga siis tekiks liiga suur osakond ning 

teemade osas on oluliste otsuste tegemine keeruline. Teenuskeskuste mõte on, et kohalik elanik 

saab oma probleemiga pöörduda ning see tekitab segadust. Samas leiti, et kindlasti hakkavad 

keskusele (Valga linnale) lähemal asuvate külade elanikud pigem pöörduma otse Valka.   

OTSUS:  1. Õiguskomisjon koostab indikatiivse struktuuri põhjal ülevaate ametikohtadest 

ning teeb ettepaneku 1) millised ameti- ja töökohad saab täita üleviimise korras; 2) 

millised ameti- ja töökohad saab täita ümberpaigutamise korras; 3) millistele ameti- 

ja töökohtadele tuleb korraldada sisekonkurss; 4) millistele ameti- ja töökohtadele 

tuleb korraldada avalik konkurss.  

 2. Õiguskomisjon koordineerib uutele ametikohtadele ametijuhendite eelnõude 

loomist.  

 3. Majanduskomisjonil arutada ja pakkuda välja lahendus teeninduskeskustes 

majandusspetsialistide rakendamise võimalused (sh variant, kus 2 spetsialisti 

alluvad vallamajanduse osakonnale ja 2 kommunaalmajanduse osakonnale).  



4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

Kauplusauto on maapiirkondades oluline teenus ning Taheva vald maksab täiendavalt 1700 

eurot aastas Antsla TÜ-le, Karula vald maksab 300 eurot aastas. Selle aasta taotluses on kirjas, 

et praegu kasutusel olev buss on amortiseerunud, kogu ettevõtmine on kahjumlik, sellele on  

kaasa aidanud piirikaubandus jne. Tõlliste on aru saanud, et uuel aastal pakub Antsla TÜ veel 

teenust, neil teenindab Antsla TÜ kahte küla, makstakse veidi üle 100 euro aastas. Antsla TÜle 

makstavad tasud on kujunenud rändkaupluse kasutajate arvu alusel. Arutati, kas oleks võimalik 

saada investeeringuks (bussi ostuks) vahendeid. On olnud fonde (nt Leader, PRIA maaelu 

mitmekesistamise meetmed), kust oleksid ettevõtjaid vastavat toetust saanud taotleda, aga 

ettevõtjatel ei ole olnud huvi. Võiks ka Antsla Tarbijate ühistuga hakata läbirääkimisi pidama, 

ehk nad siiski paar järgmist aastat nõustuvad rändkaupluse teenust pakkuma. Kokku makstakse 

praegu omavalitsuste peale kokku ca 2000 eurot aastas ning oluline on selle teenuse jätkamine, 

sest vajadus on. Toodi veel välja, et suured kaubandusketid arendavad aktiivselt e-teenuseid ja 

kaup tuuakse peagi e-kettide kaudu inimestele koju kätte.  

OTSUS: Esitada praegu kauplusauto teenust pakkuvale Antsla TÜ-le päring, kas ja millistel 

tingimustel nad pakuksid teenust edasi. Peale info laekumist vaadatakse, et kuidas edasi liikuda. 

Päringu koostab Taheva.  

EMOLi dokumendihaldusprojekt. Valga linnavalitsuse arvutispetsialistiga arutati teemat 

ning tema ettepanek oli liituda projektiga. Hetkel kaardistatakse omavalitsuste soove ning nad 

tahavad volitusi. Tekkis küsimus, et täna on vale aeg osaleda projektis, sest meil kõigil on 

erinevad dokumendihaldusprogrammid ja meil on vaja ühisesse süsteemi minna ja lõpuks on 

vaja liideseid, et ühtsesse süsteemi üle minna. Selle projektiga tuleks natuke oodata ja 

täpsustada, et milleks need vahendid on eraldatud. Poole aasta pärast oleks huvi selgem. 

Arutelu käigus toodi välja, et juba eelmisel aastal räägiti, et viiakse kokku x-tee ja DVK, kuid 

hetkel pole seda projekti edasi arendatud. Riigi Infosüsteemide Keskus andis EMOL-le üle 

tööjõu koos rahadega, et ühtseid süsteeme välja töötada. Pigem peaksime otsustama mis 

tarkvaraga edasi lähme ja siis vaatama, milline süsteem vastab tehnilistele tingimustele aga 

ükski süsteem pole ideaalne ning lahenduste välja toomine oleks meie IT juhi ülesanne. Kuna 

omavalitsuste arv tunduvalt väheneb haldusreformi käigus, siis peaks terves Eestis olema nii 

riigi kui omavalitsuse tasandil üks infosüsteem.  

OTSUS: Kuna aasta lõpuni kasutavad kõik omavalitsused olemasolevaid programme ja ühtse 

dokumendihaldus programmi pakkumine on tööle võetava IT-juhi ülesanne, siis esialgu jätame 

EMOL-i dokumendihaldusprojekti kõrvale.  

Jäätmemajandus. Tekkis elav arutelu seoses korraldatud jäätmeveo hankega, 

jäätmemajanduse arengukava ja ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava (ÜVK) 

koostamisega, mille väljatöötamine on olnud omavalitsuste liidu koosseisus oleva 

keskkonnaspetsialisti tööülesanne. Kahjuks pole neid dokumente koostatud ning ka pädevad 

ametnikud on töölt lahkunud. Kui neid dokumente lähema aja jooksul ei koostata pole võimalik 

esitada nt projektitaotlusi rahastuse saamiseks. Omavalitsused on eraldanud omavalitsuste 

liidule vahendeid, et nimetatud dokumendid saaks koostatud.   

ÜVK võiks olla piirkonnapõhine, valmisolek ja kompetents on ASil Valga Vesi olemas ning 

kui omavalitsuste liidul pole võimekust, siis tuleks teha koostööd ASiga Valga Vesi ning 

leppida kokku ÜVK koostamine. Vahendid selleks on liidul olemas.  



Väga oluline on käesoleva aasta jooksul läbi viia jäätmeveo hange, selle läbiviimiseks peavad 

omavalitsused andma volitused omavalitsuste liidule. Kuna keskkonnaspetsialisti enam 

omavalitsuste liidus ei tööta, siis tegi omavalitsuste liidu tegevjuht ettepaneku, et 

hankedokumendi koostavad nende tellimusel Põlva OVL-i spetsialistid.  

OTSUS:  1. Omavalitsuste liit vastutab jäätmeveo hanke läbiviimise eest, vajadusel 

tellitakse hankedokumendid Põlva OVL-ist, edaspidi endise OVLi 

keskkonnaspetsialisti poole pole mõtet pöörduda, sest ta pole siiani panustanud.  

 2. Jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirjad – omavalitsuste liit korraldab 

koostamise.  

3. ÜVK osas võiks AS Valga Vesi  võtta eestvedamise ja omavalitsuste liidul 

tingimused kokku leppida.  

 

5. Ülevaade Karula multifunktsionaalse keskuse loomise projektist  

Tutvustati Karula multifunktsionaalse keskuse projekti ning arutati selle finantseerimisega 

seotud küsimusi. 

Karula vallavolikogus on samuti teemat arutatud ning sooviti jääda esialgse plaani juurde ning 

välja ehitada kogu kompleks, kus oleks teeninduskeskus, raamatukogu, noortekeskus ja 

hooldekodu osa. Arutelu toimus eelkõige hooldekodu teemal, sest seda teenust võiksid 

arendada eraettevõtted. Kogu objekti väljaehitamine on liiga kallis ning laenu tuleks võtta 

juurde 700 000 eurot. Soovitati otsida võimalusi teostada objekti renoveerimist etappide kaupa 

ja jätta esialgsest investeeringuplaanist välja hooldekodu osa (v.a ühised kommunikatsioonid ja 

fassaad).  

Tehti ettepanek, et Karula vald räägib ehitajaga läbi etapiviisilise hoone renoveerimise 

võimaluse ning peale seda tutvustatakse objektiga seotud investeeringuid juhtkomisjonile, kui 

on selgunud etapiviisilise renoveerimise summad.  

Toimus objektiga tutvumine, kus Karula valla esindajad jagasid täiendavaid selgitusi.  

Otsustati, et järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub kolmapäeval  31. mail kell 13 Valga 

linnavalitsuses. 

Kokkulepped, mis tuleb täita järgmiseks juhtkomisjoni koosolekuks: 

1. Maakondliku ühistranspordi keskuse loomiseks määrata piirkondadest esindajad. 

2. Õiguskomisjonil arutada ja valmistada ette ametikohtade kaardistus ning jätkata 

omavalitsustes arhiivide korrastamist.  

3. Majanduskomisjon selgitab välja Valga linnavalitsuses arhiiviruumide korrastamiseks 

vajaliku investeeringu suuruse ja ajakava.  

4. Majanduskomisjonil läbi vaadata ja esitada majandusspetsialisti ametijuhendi projekt.  

5. Omavalitsuste liit annab ülevaate jäätmehanke seisust ning majanduskomisjon 

läbirääkimistest AS-iga Valga Vesi ÜVK väljatöötamise seisust. 

 

 

Kalev Härk       Aira Varblane  

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija  


