
 

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

ühinemisläbirääkimiste  

rahanduskomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 25. mai 2016 kell 10.00 – 12.00  

Koht: Taheva vallavalitsus   

Osalejad: Maret Hannus (Karula), Anu Raud (Tõlliste), Imbi Rõivassepp (Valga), Kaire 

Kuvvas (Õru), Eva Rõõmus (Taheva), Monika Rogenbaum (Taheva), Katre Kikkas (ühinemise 

koordinaator).  

Puudujad: Eve Süld (Sangaste).  

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

1. Praegused ja tulevased laenud;  

2. Ametnike palgatasemed;  

3. Universaalsed toetused ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses;  

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.  

 

1. Praegused ja tulevased laenud  

 

Arutelu toimus eelnevalt ettevalmistatud tabeli põhjal. Laenudest räägiti juba eelmisel 

koosolekul. Sel korral täpsustati numbreid ning arutati pigem tulevasi laene.  

 

 
 

Rahanduskomisjon on endiselt seisukohal, et kõik laenud tuleks rahanduskomisjoniga ja 

juhtkomisjoniga juba praegu kooskõlastada, läbi rääkida ja kokkuleppeid teha ning 

ebamõistlikke laene pole otstarbekas võtta (arutelu seoses Õru kortermajade katustega - 

õigusaktid ei pruugi lubadagi erakortermajade katuseid avaliku raha eest renoveerida).  
 

  



Kavandatavad laenud  

Karula  Enne ühinemist hoolekandeasutuse rekonstrueerimise jaoks 300 000 eurot.  

Sangaste  ?  

Taheva  Võib-olla Taheva Sanatooriumi jaoks, asenduskodude peremajade tegemiseks. 

Samuti plaanis 2017. aasta veebruaris teha KIK-i taotlus kooli küttesüsteemi 

renoveerimiseks (omaosalus 50%).   

Tõlliste  Kindlaid plaane pole. Toimuvad arutelud.  

Valga  Planeeritakse laenusid projektide (vanalinn, ühine linnakeskus, tööstusalad, 

militaarteemapark, Priimetsa kool) omafinantseeringuteks. 2016. aastal 180 000 

€ juba töös olevatele projektidele. Kokku vajadus projektide omaosaluse katteks 

umbes 1,4 miljonit eurot.  

Õru  Hetkel on plaanis võtta laenu kortermajade katuste renoveerimiseks. 

Rahanduskomisjon seda heaks ei kiida ning edastab arutamiseks juhtkomisjonile. 

 

OTSUS: Juhtkomisjonil arutada tulevasi laenusid ja investeeringuid.  

 

 

2. Ametnike palgatasemed  

Arutelu toimus eelnevalt ettevalmistatud tabeli põhjal. Tabelisse lisatakse töötajate,  volikogude 

esimeeste ning allasutuste töötajate palgad. Pärast seda jäetakse see tabel kõrvale seni, kuni on 

enam-vähem paigas ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse struktuur.  

 

OTSUS: Komisjoni liikmed saadavad ühinemise koordinaatorile töötajate,  volikogude 

esimeeste ning allasutuste töötajate palgad.  

 

 

3. Universaalsed toetused ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses  

 

Arutelu toimus sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni otsuste põhjal.  

 

OTSUSED:  

 Kõikide toetuste kohta (sünnitoetus, ranitsatoetus, kolme- ja enamalapselise pere 

koolitoetus, matusetoetus) tehakse tabelid praeguste kuludega ning võimalike tulevaste 

kuludega. Rahanduskomisjoni praegune ettepanek maksta sünnitoetust ühinenud 

kohaliku omavalitsuse üksuses 330 eurot ehk vähendada sotsiaal- ja 

tervishoiukomisjoni ettepanekut saja euro võrra.  

 Rahanduskomisjoni praegune ettepanek maksta ranitsatoetust ühinenud kohaliku 

omavalitsuse üksuses 100 eurot ehk vähendada sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni 

ettepanekut 60 euro võrra (muidu mõned piirkonnas toetus lausa kahekordistub).  

 Valga Gümnaasiumi koolitoitu rahaliselt doteerima ei hakata, kuna riigigümnaasiumiga 

tegeleb riik.  

 Kaardistada ka lasteaiatasud ja toidurahad.  

 Kaardistada ka lasteaedade ühistransport.  

 

Toimus arutelu sularaha kasutamise osas KOV-is (vajaduspõhist peretoetust ja 

toimetulekutoetust on inimestel lubatud sularahas küsida). Valga on ainuke, kellel kassat pole. 

Vajaduspõhine peretoetus ja TTT.  

 

 



4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

 

Arutati seda, et mida tuleks uurida ja täpsustada järgmiseks koosolekuks ning kuidas 

aruteludega edasi minna.  

 

OTSUSTATI: 

1. Järgmine ühinemisläbirääkimiste rahanduskomisjoni koosolek toimub 28. juunil 2016 

kell 10.00 Valga Raekojas.   
2. Järgmiseks koosolekuks:  

a. Teiste komisjonide otsused, mis rahandusvaldkonda mõjutavad;  

b. Vastused püstitatud küsimustele:  

i. Mis saab aastaaruandega? Eelarvega? Eelarvestrateegiaga?  

ii. Kuidas toimida seoses sularahaga arveldamisega KOV-is? Valga jaoks 

oleks see tagasiminek.  

iii. Bilansside, põhivarade jms ümbervormistus?  

iv. Kas kõikide dokumentide ümbervormistamine on tulnud tasuda täies 

mahul (ARK, notaritasud, riigilõivud)?  

 

 

 

 

Imbi Rõivassepp        Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  


