
 

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

ühinemisläbirääkimiste koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 03. märts 2016 kell 12.00 – 14.00  

Koht: Valga raekoda  

Osalejad: Kalev Härk (Valga), Maiken Sikk (Õru), Agu Kabrits (Õru), RagneTsäkko 

(Valga), Rain Ruusa (Karula), Monika Rogenbaum (Taheva), Rando Undrus (Sangaste), 

Arne Nõmmik (Tõlliste), Madis Gross (Tõlliste), Mart Vanags (Karula), Aira Varblane 

(Valga) ja Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

1. Ülevaade olulisematest valdkondadest potentsiaalsetele liitujatele 

2. Juhtkomisjoni ja valdkondlike komisjonide moodustamise aluste kokkuleppimine 

3. Ühinemisläbirääkimiste ajakava kokkuleppimine 

 

Sissejuhatuse tegi Valga linnapea Kalev Härk, kelle sõnul on meie eesmärgiks terviklikum, 

tugevam ja tõhusam ühinenud omavalitsus. Ühinemise valdkonda koordineerib Valga 

Linnavalitsuses tööd alustanud ühinemise koordinaator Katre Kikkas. Kõik ettepanekud ja 

kokkulepped on osa ühinemislepingust ehk dokumentatsioon juhtrühma ja töörühmade 

materjalidest on ühinemislepingu osa.  

 

 

1. Ülevaade olulisematest valdkondadest potentsiaalsetele liitujatele 

Ülevaate olulisematest valdkondadest tegi ühinemise koordinaator Katre Kikkas, kes tutvustas 

põhilisi sõlmküsimusi, mis laekusid Karula ja Taheva valla poolt kirjalikult ning millest on 

juttu olnud eelnevatel koostöökohtumistel.  

Osalejad leidsid, et transpordi osa võiks eraldi käsitleda kuna see küsimus on üks olulisemaid. 

Leiti, et lahendus peab olema paindlik ning katma kõigi osapoolte ja erinevate huvigruppide 

(sh õpilastransport) vajadused. Veel toodi välja vajadus jätkuvalt aktiivse kolmanda sektori 

osas, külakogukondade aktiivne liikumine, lisaks tekib ka linnas aktiivseid kogukondi juurde.  

 

 

2. Juhtkomisjoni ja valdkondlike komisjonide moodustamise aluste kokkuleppimine 

Järgmisena tutvustati juhtkomisjoni ja valdkondlike komisjonide moodustamise põhimõtteid. 

Juhtkomisjonis on kaks hääleõiguslikku esindajat igast omavalitsusest ning juhtkomisjonil on 

kaks alakomisjoni: rahanduskomisjon ja õiguskomisjon.  

Valdkondlike komisjone moodustatakse neli: kultuuri- ja spordikomisjon, haridus- ja 

noorsootöökomisjon, majanduskomisjon ning sotsiaal- ja tervishoiukomisjon.  

Arutati, et need valdkondliud komisjonid katavad kõik olulised teemad. Järgmisena tutvustati 

„Valga linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste ühinemiskomisjonide 

töökorda” ning antud dokumenti saavad kõik omavalitsused tutvustada volikogudes enne 

vastuvõtmist. Anname muudatusettepanekute jaoks aega umbes nädala.  



 
Väljapakutud komisjonide moodustamise põhimõtetega oldi nõus. Kuna osad omavalitsused 

peavad paralleelseid ka teisi ühinemisläbirääkimisi ning on juba volikogu otsusega määranud 

komisjonidesse 3 osalejat, siis leiti, et uut määramist ei ole vaja, aga arvestada tuleb igal 

omavalitsusel kahe hääleõigusliku esindajaga.  

Valga linnapea tutvustas Valga linna kehtivaid laenukohustusi ning planeeritavaid laene ning 

jagas nende kohta selgitusi.  

Arutleti Võru tänava halva olukorra üle ning meie sooviks on, et riigi esindaja tuleb võtta 

selle küsimuse lahendamise osas ühinemisläbirääkimiste juurde, et saaks tänava remonditud.  

Ühinemise koordinaator tutvustas loodava omavalitsusüksuse volikogu moodustumise 

võimalusi.  

Konsulteerides Vabariigi Valimiskomisjoniga ning arvestades haldusreformi seaduse 

eelnõuga, on valikogu moodustumiseks kaks varianti: (1) üks valimisringkond; (2) neli 

valimisringkonda: Valga, Tõlliste, Karula-Taheva, Sangaste-Õru. Mandaadid jaotuksid: Valga 

22, Tõlliste 3, Karula-Taheva 3, Sangaste-Õru 3. Uus seadus võimaldaks teha 

valimisringkonnad kohaliku omavalitsuse üksuste gruppida kaupa. Samas jääb praeguste 

plaanide kohaselt kehtima nõue – minimaalselt kolm mandaati ringkonnas. Juhul, kui valemi 

tulemusel tekib variant, kus pole kolme mandaati ringkonnas, siis sellist ringkondade loomist 

teha ei saagi.  

Üldiselt lepitakse ühinemislepingus kokku vaid volikogu kohtade arv. Mandaatide jaotus 

tuleneb kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste seadusest ning seetõttu ei ole võimalik seda 

ühinemislepingus sätestada.  

Arutati seda, et kohalike kogukondade huvid saaksid esindatud; 5%-list valimiskünnist ei ole 

kavas seaduses muuta; kardetakse, et maavaldade hääl kaob, kuid tuleb siiski vaadata 

piirkonda tervikuna. Tuleb eraldi arutada seda, kuidas kohaliku kogukonna hääl ja arvamused 

jõuaks volikoguni.  

Volikogu moodustumise variantidest eelistatakse esimest (üks valimisringkond). Teise 

variandi puhul ei pruugi paremini minna ehk puudub garantii saada paremat esindatust.  

Arutleti teenuskeskuse loomise vajadust erinevates piirkondades. Leiti, et esimesed 4 aastat 

võiks kindlasti olla teenuskeskused, samas tõi Karula esindaja näite, et Kaagjärve inimene ei 

hakka sõitma Karulasse, vaid soovib kindlasti saada teenust Valgas. Kindlasti on olulised 

kogukondadele postkontor, raamatukogu jne (ühesõnaga ka kogunemiskoht). Kindlasti ei tohi 

emotsionaalselt otsustada, funktsioonid tuleb paika panna, standardid kehtestada. Koha peale 

võiks jääda sotsiaaltöötaja. Täpsemat struktuuri ja töökorraldust arutatakse järgmistel 

kohtumistel.  

 

 

3. Ühinemisläbirääkimiste ajakava kokkuleppimine 

Tutvustati ühinemisprotsessi ajakava, mille kohaselt soovitakse esitada ühinemisleping 

maavanemale 1.detsembriks 2016.  

Leiti, et komisjonides toimuks sisuline läbirääkimine, suuremad sõlmpunktid pannakse kirja, 

jooksvalt tutvustatakse läbirääkimiste seisu volikogudes. Jaanipäevaks peab olema selge pilt, 

kes on valmis ühinema. Ühinemise koordinaatorile võiks teada anda volikogude istungite ajad 

või kodulehel avalikustada, mis ajal otsuseid oleks oodata. Arengustrateegia on 



ühinemislepingu osaks, milles on kokku lepitud 4 aasta olulised prioriteedid, eraldi dokumenti 

pole vaja.  

Samuti tuleb kokku leppida rahvaküsitluse korras, et kõikides volikogudes oleks ühte moodi, 

nii juhtkomisjonis kokku lepitud ja volikogudes aluseks võetud. Rahvaküsitluse teine küsimus 

võiks olla uue omavalitsuse nime kohta, kaaluda ka Valga linna nime jätkamist.  

Ühinemislepingu avaliku väljapaneku ajal tutvustamine paljudes kohtades, seadus näeb ette 3 

nädalat, meie teeksime pikemalt, et kõik osapooled oleks kaasatud. Juba kevadel esimene 

tutvustav ring, et rahvas oleks informeeritud. Kuidas seda kasulik teha, kas valdade lõikes või 

suuremate punktide kaupa otsustatakse jooksvalt. 

On tähtis komisjonid tõhusalt tööle saada, raamides saame püsida kui paneme kindlalt piirid 

paika ja vormistame kohe ühinemislepingusse ning töötame välja komisjonidele tabelid, kus 

oleks kõik näha, kui valdkondlik komisjon ei jõua kokkuleppele, teeb otsuse juhtkomisjon.  

 

OTSUSTATI: 

1. Saadetakse „Valga linnavolikogu poolt algatatud ühinemisläbirääkimiste ajutiste 

ühinemiskomisjonide töökord” ning nädala jooksul (hiljemalt 15. märts) antakse 

tagasisidet. Töökorra kinnitavad volikogud ning seega on oluline seda volikogude 

liikmetele eelnevalt tutvustada.  

2. Järgmine koosolek toimub 23. märtsil kell 15 Valga raekojas, nädal enne edastatakse 

materjalid, mis lisatakse veebilehele. Operatiivseks suhtluseks luuakse ühinemise list 

yhinemine@valgalv.ee.  

3. Kohtume regulaarselt, kord kuus, järgmisel koosolekul on oluline arutada 

struktuuriküsimusi, anda ülevaade eelarvetest, teha komisjonide tööplaan ja täpsustada 

valdkondlike teemade jaotus.  

4. Kõik omavalitsused annavad ülevaate oma laenukohustustest (teevad tabeli, millesse 

lisatakse ka enne ühinemist plaanis olevad laenud.  

 

 

 

 

Kalev Härk       Aira Varblane  

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija  

 


