
 

 

 

Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade  

ühinemise juhtkomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 24.07.2017 kell 9.00–11.00  

Koht: Valga Linnavalitsus  

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

Monika Rogenbaum (Taheva), Hille Tamman (Taheva), Madis Gross (Tõlliste),  Rain Ruusa 

(Karula) ja Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  

Puudusid: Rein Randver (Tõlliste), Mart Vanags (Karula).  

Kutsutud: Imbi Rõivassepp (rahanduskomisjoni esimees), Anastasija Kikkas (õiguskomisjoni 

esimees), Enno Kase (majanduskomisjoni esimees), Meeli Tuubel (sotsiaal- ja 

tervishoiukomisjoni esimees), Anni Teetsman (keskkonnaspetsialist).  

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

1. Päevakorra kinnitamine  

Kalev Härk tutvustas päevakorda.  

Kalmer Sarv soovis lisada muude küsimuste alla Õru valla arvelduskrediidi kasutamise 

täpsustamise. Ivar Unt soovis lisada päevakorda valimisjaoskonna asukoha küsimuse ning 

Valgamaa Omavalitsuste Liidu (VOL) ja maakondliku arenduskeskuse (MAK) töös osalemise 

küsimuse ning tulevase Valga piirkonna eestkõneleja määramise.  

 

Päevakord 

1. Päevakorra kinnitamine  

2. Jäätmemajandus:  

2.1 Korraldatud jäätmeveo hankedokumendid  

2.2 Jäätmehoolduseeskirjad 

3 Sotsiaalhoolekande korraldus uues omavalitsuses  

4 Maakondlike tegevuste arutelu  

4.1 VOL-i ja MAK-i arutelu 

5 Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks:  

5.1 Teeninduskeskuste loomise kava  

5.2 Õru valla arvelduskrediidi küsimus  

5.3 Koikküla maja  

5.4 Ühiskoosoleku korraldamine 

5.5 Valimisjaoskonna asukoht 

 

Osavõtjad kinnitasid juhtkomisjoni koosoleku päevakorra. 

 

 

2. Jäätmemajandus  

 

2.1. Korraldatud jäätmeveo hankedokumendid  

 

Anni Teetsmann tutvustas Hegri Naruski ette valmistatud korraldatud jäätmeveo hanke 

dokumente. Toimus arutelu teenuse hindade, kogumiskonteinerite lubatud minimaalsete 

suuruste, kogumismahutite asendamise teenusepakkuja poolt, Valga klienditeeninduse jätkamise, 

võlgnike mõjutamise küsimustes.  

 

OTSUS: Kinnitada Valga maakonna korraldatud jäätmeveo riigihanke dokumendid koos 

järgmiste ettepanekutega: 
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o biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete hind oleks maksimaalselt võrdne 

segaolmejäätmete hinnaga;  

o miinimumhind on 140-liitrise konteineri tühjendamise hind ka väiksemate konteinerite 

puhul, et soodustada suurema konteineri kasutusele võtmist;  

o pakkuja on kohustatud asendama omal kulul korraldatud jäätmeveoga liitunud 

jäätmevaldaja kasutuses oleva kogumismahuti samamahulisega, kui pakkuja kasutuses 

olev tehnika ei võimalda tühjendada kogumismahutit, mida eelmine vedaja oma 

tehnikaga sai tühjendada; 

o pakkuja on kohustatud omal kulul välja vahetama või jäätmevaldajale kompenseerima 

rikutud või lõhutud jäätmevaldaja kasutuses või omandis oleva jäätmemahuti 

maksumuse; 

o pakkuja klienditeenindaja olema kõigile Valgamaa jäätmevaldajatele kättesaadav Valga 

linnas vähemalt ühel päeval nädalas 8 tundi; 

o jäätmevaldaja poolt arve tasumata jätmisel on pakkujal õigus lõpetada jäätmevaldajale 

veoteenuse osutamine kuni tasumise kohustuse täitmiseni, juhul kui arve tasumisega on 

viivitatud rohkem kui kuus kuud;  

o pakkuja võiks edastada hankijale kord kvartalis ja omavalitsuse põhiselt nimekirja 

võlgnevuses olevatest jäätmevaldajatest; 

o pakkuja on kohustatud jäätmevaldajate registrit arendama niiviisi, et hankija poolt 

sisestatud muudatused oleksid nähtavad ka pakkujale (näiteks omanike vahetused, 

vastuvõetud korraldused jms).  

 

Anni Teetsmann – jäätmekava tegevustabelis oli välja toodud ühise maakonnaülese 

väärteomenetleja ja jäätmehooldusega tegeleva inimese palkamise. Leiame, et jäätmekavasse ei 

ole vajalik märkida ühise väärteomenetleja ja jäätmehooldusega tegeleva inimese palkamist.  

 

OTSUSED: 
o Teha ettepanek märkida jäätmekava tegevustabelisse, et väärteomenetleja ja 

jäätmehooldusega tegelev inimene peaks olema igas omavalitsuses. 

o Majanduskomisjonil arutada jäätmeveo hanke ja jäätmemajanduse korralduse järelevalve 

korraldamist.  

 

2.2. Jäätmehoolduseeskirjad 

 

Jäätmehoolduseeskirjade osas on hinnapakkumine käes ning sellega tegeletakse jooksvalt edasi. 

Jäätmehoolduseeskirja koostamise maksumus on 979 eurot.  

 

OTSUS: Jäätmehoolduseeskirja koostamise maksumus jagatakse viie omavalitsuse vahel 

võrdselt.  

 

 

 

3. Sotsiaalhoolekande korraldus uues omavalitsuses  

 

Meeli Tuubel tutvustas koostatavat sotsiaalvaldkonna ühendmääruse põhimõtteid. See koondab 

olemasolevad sotsiaaltoetuste ja -teenuste korrad ühte õigusakti. Määrus kirjeldab 

sotsiaalteenuste ja toetuste taotlemise protseduuri vaid osas, milles see ei ole reguleeritud 

sotsiaalhoolekande seaduse, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse ja haldusmenetluse seadusega. 

Sotsiaaltoetuste määramise regulatsioonis tuleb korraldus, et ka täiendava toetuse maksmise 

otsustab ametnik. Toimetulekutoetuse määramine on praegugi ametniku pädevuses. Toetuste 

väljamaksmise tähtajad on lühikesed. Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmisega peaks jõudma 

selleni, et otsuse teeb igas piirkonnas sotsiaaltöötaja ise, keerulisema juhtumi puhul arutab asja 

komisjon, mis koosneb valdade sotsiaaltöötajatest.  
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Seadus nõuab 11 sotsiaalteenuse tagamist omavalitsuselt. Üldhoolduse finantseerimises 

hoolekandeasutuses minnakse üle Valga linna praktikale,  st teenuse finantseerimiseks 

kasutatakse esmajärjekorras hooldatava enda vara. Valdades küsitakse ka koduhooldusteenuse 

eest omaosalustasu, ka see laieneb linnale, kus see praegu tasuta on.  

 

Varjupaiga ja turvakodu küsimus on lahendatud Tahevas ja Valgas laste puhul, täiskasvanute 

jaoks on Valgas sotsiaalmaja olemas. Ka Taheva vallas on sotsiaalmaja olemas. 

 

Sotsiaaltranspordi teenuse osutaja ei ole tulevikus enam sotsiaaltöötaja. Riik plaanib ESF 

rahadega luua virtuaalse dispetšerplatvormi teenuse, mis katab kogu Eesti. Valgas käib 

ühistranspordi uuring, milles peaks ka selguma, kui palju oleks sotsiaaltranspordi sõite vaja teha. 

Edasi tuleks hankida teenusepakkuja. 

 

Sotsiaaltöötajad ja lastekaitsetöötajad jäävad oma teeninduspiirkonda ka edaspidi. 

Lastekaitsetöötaja töö sisu osas analüüs veel käib. Linnas tuleb teha sotsiaalpedagoogide töö 

analüüs, kuna hetkel on planeeritud nende üleminek haridusvaldkonnast sotsiaalvaldkonda. Ka 

vaadatakse üle, missuguseid sotsiaalpedagoogi ülesandeid täidavad valdade praegused 

lastekaitsetöötajad. 

 

Uus määrus hakkaks kehtima 1. jaanuarist, praegused korrad kehtivad aasta lõpuni. Määruse 

vastuvõtmine võiks olla uue volikogu esimeste ülesannete hulgas, novembris või kõige hiljem 

detsembri I pooles.  

 

Komisjon arutas sularaha kasutamist teenuste eest tasumisel. Maapiirkonnas on see levinud 

praktika. Tulevikus tuleb see viia miinimumini, vaid erandkorras arveldada sularahas. Tagada 

tuleb aga seaduses nõutavate sotsiaaltoetuste (toimetulekutoetus, vajaduspõhine peretoetus) 

väljamaksmine sularahas, kui taotleja seda nõuab.  

 

OTSUS: 

o Rahanduskomisjon ja Meeli arutavad sularaha kasutamise käitlemist sotsiaalteenuste eest 

tasumisel ja toetuste maksmisel. 

 

4. Maakondlike tegevuste arutelu; VOL-i ja MAK-i arutelu 

 

Kuna maavalitsuste likvideerimine tuli arvatust varem ja nende seniseid ülesandeid ei 

delegeeritud kellelegi, siis esialgu jätaks 2018 nii VOLi kui MAKi alles. Need oleksid kolme 

piirkonna ülesed. Kolm volikogu delegeerivad oma esindajad nendesse organisatsioonidesse. 

Leiti, et see teema vajaks põhjalikumat arutelu, sest ei ole teada maakondade tulevik. Peame 

leidma piirkonna, kellega koostööd teha tulevikus. Täna asjaolud ei luba arenguagentuuri VOLi 

üle tuua, kuid praegu saame juhtimise üle vaadata, et segadused ei jätkuks. Keskenduda tuleb 

Valga piirkonna ühtsele tegevusele, kaasa arvatud turism, millega siiani ei ole rahuldavalt 

tegeletud. Praegu on arenguagentuur ja VOL ühtse juhtimise all. 2018. aastal tuleb VOLi tegevus 

uuesti üle vaadata.  

Juhtkomisjon arutas oma esindaja nimetamist Valgamaa Omavalitsuste Liidu ja Valgamaa 

Arenguagentuuri edasise töö kavandamisesse.  

 

OTSUS:  
o Kalev Härk esindab Valga piirkonda Valgamaa Omavalitsuse Liidu ja Valgamaa 

Arenguagentuuri edasise töö kavandamise aruteludel.  

o Tegevuskava arutelu toimub hiljem. 
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5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

 

5.1. Teeninduskeskuste loomise kava 

Katre Kikkas andis teada, et temalt küsitakse infot teeninduskeskuste ehituse kohta.  

Komisjon selgitas, et suuri ehitustöid valdavalt ette ei võeta. Taheva teeninduskeskuse ehitustööd 

Hargla koolimajas käivad. Hiljemalt 2. jaanuaril avatakse teeninduskeskused kokkulepitud 

asukohtades.  

 

5.2. Õru valla arvelduskrediidi küsimus  

Kalmer Sarv informeeris, et vald tegi arvelduskrediidi taotluse 220 tuhandele eurole. Pank 

soovib garantiid, et ühinemistoetusest ollakse võimelised selle tagasi maksma.  

Imbi Rõivassepp selgitas, et ühinemistoetuse summa peab olema valla eelarves kajastatud ning 

see peaks panka rahuldama. Saame garanteerida, et linna eelarves on olemas ühinemistoetuse 

summa, mis kantakse vallale üle.  

5.3. Koikküla maja 

Monika Rogenbaum – maja vajab sisu, sest lasteaed kolib koolimajja. Erihoolekande taristu 

meetmest on võimalik taotleda kogukonnas elamise teenuse arendamiseks toetust, et maja 

kasutusele jätta. Ruumid oleme nii planeerinud, et saaks ka ööpäevaringset erihooldusteenust 

osutada. Soovime kindlust, et kui me toetust ei saa, kas siis aktsepteeritakse meie 

eelarvestrateegiasse kirjutatud laenu summas 500 000 eurot, mida me niisama igaks juhuks ei 

tahaks  võtta.  

Otsustati: Toetada Taheva valla taotlust ja kui Koikküla maja arendamiseks projektitoetust ei 

saada, siis võtta ehitustöödeks vajalik laen. 

 

5.4. Ühiskoosoleku korraldamine 

Katre Kikkas – Lauri Drubinš tegi ettepaneku korraldada peale augustikuu juhtkomisjoni 

koosolekut kõikide ühinemiskomisjonide ja kõikide teenistujatele infonõupidamine, et anda 

ülevaade olukorrast ja mida tuleb teha komisjonidel enne ühinemist.  

Komisjon arutas, kuidas oleks praktilisem infot anda. Probleem on selles, et info liigub erinevaid 

kanaleid pidi ja on pahatihti seetõttu eksitav. Suurel infokoosolekul ei saa rääkida konkreetse 

inimese teenistus- ja töökohast.  

 

Otsustati:  
o Korraldada valdkondade teenistujate ja töötajate nõupidamised (osakondade kaupa).  

o Valdkondade juhid koostavad nimekirjad töötajatest, kes kokku kutsutakse.  

o Linnasekretär kaardistab need inimesed, kes jäävad esialgsest struktuurist välja või keda 

on kutsutud mitmele valdkondlikule koosolekule. Oluline on, et keegi ei jääks kõrvale.  

o Pärast valdkondlike kohtumiste toimumist kaaluda ühiskoosoleku kokkukutsumise 

vajadust.  

 

5.5.Valimisjaoskonna asukoht 

Maakonna valimisjaoskonna juht oli palunud kaaluda võimalust eelvalimiste jaoskonna 

kultuurikeskustest mujale tõstmiseks. Jaoskonnad on moodustatud ning neid enam ei muudeta.  

OTSUS: Anastasija Kikkas räägib maakonna valimisjaoskonna juhiga selle läbi.  

 

 

Otsustati, et järgmine juhtkomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 21. augustil kell 9. 

 

 

Kalev Härk Liina Pettai  

juhataja  protokollija  


