
 

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

ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 24. mai 2016 kell 15.00 – 17.00  

Koht: Valga Raekoda   

Osalejad: Margus Teder (Karula), Mare Roosipuu (Taheva), Eve Eisen (Tõlliste), Ragne 

Tsäkko (Valga), Maiken Sikk (Õru), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  

Puudujad: Janno Sepp (Sangaste). 

 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

1. Õiguskomisjoni töökorraldus;  

2. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord;  

3. Põhimäärus;  

4. Asjaajamine ja toimingud;  

5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.  

 

1. Õiguskomisjoni töökorraldus  

Eelmisel koosolekul jäi konkreetselt otsustamata, kes valitakse komisjoni esimeheks ja 

aseesimeheks.  

Esimehe kandidaadiks esitati Ragne Tsäkko ning aseesimehe kandidaadiks Margus Teder.  

OTSUS: Konsensuslikult valiti õiguskomisjoni esimeheks Ragne Tsäkko ning aseesimeheks 

Margus Teder.  

 

2. Elanike arvamuse väljaselgitamise kord  

Ragne töötas välja elanike arvamuse väljaselgitamise korra, mis saadeti eelnevalt komisjoni 

liikmetele läbi töötamiseks.  
 

Toimus arutelu elanike arvamuse väljaselgitamise korra osas. Toimus arutelu selle üle, kas iga 

KOV korraldab eraldi hääletuse, seejuures samuti, kas iga KOV võtab vastu eraldi, aga sisust 

sama korra või ühe ühise. Otsustati, et iga KOV-i kord on konkreetse KOV-i põhine ning iga 

KOV korraldab eraldi hääletuse.  
 

OTSUS: Rahvaküsitlus toimub kokku viis päeva. Rahvastikuregistri andmed võetakse 1. 

septembri seisuga. Ettepanek on küsida nii nõusolekut ühinemiseks kui ka ühinenud kohaliku 

omavalitsuse üksuse nime eelistust.  

OTSUS: Elektrooniline hääletamine toimub esmaspäevast kolmapäevani ning paberil 

hääletamine toimub neljapäevast reedeni.  
 

OTSUS: Hääletussedeli näidis vormistatakse elanike arvamuse väljaselgitamise korra lisana.  
 

Toimus arutelu selle üle, kuidas saaks vormistada nõnda, et kui vastaja on näiteks vastanud 

ainult ühele küsimusele, siis ei oleks terve sedel korraga rikutud.  

 



OTSUS: Kõik komisjoni liikmed mõtlevad järgmiseks koosolekuks välja erinevaid variante.  
 

Toimus arutelu küsitluspunktide osas. Arutati seda, et kuna üldiselt on olnud valimisprotsent 

väike ühinemisega seotud rahvaküsitlustel, siis pole mõtet palju hääletuspunkte teha.  
 

OTSUS: Kõik komisjoni liikmed saadavad kirjalikult enda KOV-i küsitluspunktid koos 

aadresitega.  
 

Arutelu tulemus on vormistatud elanike arvamuse väljaselgitamise korra eelnõusse, mis on selle 

protokolli lahutamatu lisa.  
 

OTSUS: Pitsatite küsimust arutatakse edasi järgmisel koosolekul.  

 

 

3. Põhimäärus  

Ragne tegi ettepaneku, et võiksime ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimääruse 

põhjaks võtta Valga linna põhimääruse. Põhimäärust arutati mõne sõnaga ning arutatakse 

konkreetsemalt järgmisel komisjoni istungil.  
 

OTSUS: Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse põhimääruse mustand saadetakse komisjoni 

liikmetele, kes töötavad selle läbi enne järgmist õiguskomisjoni koosolekut.  
 

 

4. Asjaajamine ja toimingud  
 

Kaardistati küsimused, millega tuleb veel tegeleda:  

1. Haldusreformi seaduse eelnõu kohaselt võetakse kõik töötajad üle. Kuidas on mõeldud see 

ellu viia? Üldine küsimus: mis saab personaliküsimustest?  

2. Notaritasud? Kas kõik dokumendid tuleb notariaalselt ümber vormistada ning kõiki tasusid 

(notaritasud ja riigilõivud) täies mahus tasuda?  

3. Kas pärast ühinemist tuleb kõikides dokumentides lisaks KOV-ile ka kodanikel aadressid ära 

muuta? (näiteks lepingud, pangad, sõidukite dokumendid jne)  

4. Mis saab ühistranspordist? Kas riik doteerib? Kuidas ette kujutab?  

 

 

5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  
 

Arutati seda, mida tuleks uurida järgmiseks koosolekuks ning kuidas aruteludega edasi minna.  
 

OTSUSTATI: 

1. Järgmine ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek toimub 15. juunil 2016 kell 

15.00 Valga Raekojas.   

2. Järgmiseks koosolekuks:  

a. Rahvaküsitluse kord;  

b. Põhimäärus;  

c. Vastused küsimustele.  

 

 

Ragne Tsäkko      Katre Kikkas   

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija  


