
Ühinemisläbirääkimiste  
algatuskoosolek  
VALGA RAEKOJAS 3. MÄRTSIL 2016  



Päevakava   
 Sissejuhatus  

 Ülevaade olulisematest valdkondadest potentsiaalsetele liitujatele  

 Juhtkomisjoni ja valdkondlike komisjonide moodustamise aluste 
kokkuleppimine  

 Ühinemisläbirääkimiste ajakava kokkuleppimine  

 Kokkuvõtted  

  

 Plaanime lõpetada kell 14.00  

  



Ülevaade olulisematest valdkondadest 
potentsiaalsetele liitujatele  

Laenukohustused (praegused ja 
tulevased)  

Praktikate (nt toetuste ja teenuste) 
ühtlustamine  

Avalikes huvides tegutsevate MTÜ-de 
toetamine  

Kodanikualgatuste toetamine  

Palkade ühtlustamine  

Alushariduse ja põhihariduse säilimine 
piirkondades  

Õpilaste arvude kokku leppimine  

Valimisringkonnad/mandaadid/osavallad  

  

SA Taheva Sanatoorium  

Karula - Lüllemäe Tervise- ja 
Spordikeskus  

Nn „koos käimise kohad“ – 
raamatukogud, rahvamajad, ANK-id  

Vee-ettevõte  

Ühistransport  

Teede hooldus  

Teenuskeskused/tugipunktid tänastes 
valdades  

Huvitegevuse võimalused kogukondades  

 

 



Komisjonide 
moodustamise aluste 
kokkuleppimine  



Juhtkomisjon  
 Ettepanek:  

 Juhtkomisjon moodustatakse kohaliku omavalitsuse üksuste 
esindajatest põhimõttel –  

 volikogude esimehed, vallavanemad ja linnapea.  

  

 Juhtkomisjonil on kaks alakomisjoni:  

 rahanduskomisjon, mis koosneb Valga linnavalitsuse 
rahandusameti juhatajast ning ümberkaudsete valdade 
pearaamatupidajatest;  

 õiguskomisjon, mis koosneb Valga linnasekretärist ning 
ümberkaudsete valdade vallasekretäridest.  



Valdkondlikud komisjonid  
 Ettepanek:  

 1. Kultuuri- ja spordikomisjon  

 2. Haridus- ja noorsootöökomisjon  

 3. Majanduskomisjon  

 4. Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  
  

 Valdkondlikud komisjonid moodustatakse kohaliku 
omavalitsuse üksuste esindajatest põhimõttel – igast 
ühinevast kohaliku omavalitsuse üksusest kuni kaks 
esindajat.  

  



Ühinemise 
sõlmküsimusi 



Laenud 



Valga linna laenud 
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Valga linna laenud 
Kungla tn 16 koolihoone (Valga Põhikool)  
Pärast 2016. a jääb maksta 2 300 340 eurot  

Raudtee viadukti ehitamine  
Pärast 2016. a jääb maksta 222 227 eurot  

Valga haigla III korruse ehitus (õendus-hooldus)  
Pärast 2016. a jääb maksta 385 111 eurot  

Valga haigla kompuuter  
Pärast 2016. a jääb maksta 211 350 eurot  

Kaks kiirabiautot  
Pärast 2016. a jääb maksta 74 557 eurot  

Veemajanduse projekt  
Pärast 2016. a jääb maksta 3 519 157 eurot  



Valga linna planeeritud 
investeeringud ja võimalikud 
laenud 

Projekt Periood Kogumaksumus Omafin 
Laen 
2016 

Laen  
2017 

Laen  
2018 

Valga linnas kergliiklustee rajamine 
Toogipalu kalmistuni 2015-2016 490 697 90 697 0 0 0 

Valga Raudteejaama ümbrus  2015-2016 500 000 75 000 0 0 0 

Valga vanalinna rekonstrueerimine (PKT) 2016-2017 2 000 000 300 000 100 000 400 000 0 
Integreeritud Valga-Valka ühine 
linnakeskus (Est-Lat) 2016-2018 3 529 412 264 706 30 000 270 000 0 

Tööstusalade projekt (PKT) 2017-2019 1 700 000 700 000     700 000 

Militaarpark (PKT) 2016-2018 1 500 000 500 000 50 000 450 000 0 

Tervisekeskuse projekt  2016-2017 1 569 601 392 400       

Priimetsa kooli rekonstrueerimine 2017-2019 4 500 000 675 000   75 000 600 000 
Võru tänava rekonstrueerimine (Lõuna tn 
kuni kinnistu 107)  2017-2018 1 000 000 1 000 000   1 000 000   

        180 000 2 195 000 1 300 000 



Valitsemine  



Volikogu moodustumine  

RAHVAS  

Volikogu  

21 / 23 / 25 / 27 … 31 liiget   



Volikogu moodustumine  
Variant 1: üks valimisringkond  

Variant 2: neli valimisringkonda: Valga, Tõlliste, Karula-Taheva, Sangaste-Õru  

Mandaadid jaotuksid: Valga 22, Tõlliste 3, Karula-Taheva 3, Sangaste-Õru 3  

 

Ühinemislepingusse:  
Volikogu koosseisus on XX liiget, kes valitakse ühes/neljas ringkonnas, mis 

moodustatakse … põhiselt.  
Mandaatide jaotus tuleneb Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusest ning seetõttu ei ole 

võimalik seda ühinemislepingus sätestada!  



Teenuskeskus?  
Teeninduspunkt?  
Teeninduskeskus?   



Mis seal olema peaks?  
 Sotsiaalvaldkonna ametnik  

 Ametnike vastuvõtule regristreerimine?  

 Õigusaktide avalikustamine (sh selgitused nende kohta)?  

 Avalduste vastuvõtt?  

 Kirjade registreerimine ja suunamine?  

 Registritoimingud (sünnid, surmad, elukoht)?  

 Avaliku tasuta juhtmevaba internetiühenduse kasutamise võimalus?  

  



Näiteid:  

 Kuusalu valla Loksa teeninduspunktis:  

• vormistatakse sünni- ja surmakandeid;  

• toimub elanike registreerimine ning elukoha kohta käivate tõendite 

väljastamine;  

• võetakse vastu ja registreeritakse vallakodanike kirju, avaldusi ja muid 

dokumente;  

• osutatakse koopiate tegemise teenust;  

• referent nõustab kodanikke oma pädevuse piires ning edastab kodanike 

küsimused vallaametnikele või teiste riigi- ja kohalike omavalitsusasutustele.   
  
Vändra valla Kaisma teeninduspunkt: „Teeninduspunktis osutatakse kõiki avalikke 
teenuseid vastavalt seadusele ja Vändra vallavolikogu ja vallavalitsuse otsustele 
lähtudes seadusest tulenevast põhimõttest, et liitumise tulemusel moodustunud 
kohaliku omavalitsuse üksus peab tagama valla elanikele avalike teenuste 
kättesaadavuse ja kvaliteedi kogu valla territooriumil vähemalt samal tasemel, mis oli 
enne omavalitsusüksuste liitumist.“  



Ajakava 



Ajakava      1  
 Ühinemisläbirääkimiste algatuskoosolek              03.03.2016 

 Volikogude otsused ühinemisläbirääkimiste jätkamise kohta              (märtsis)  

 Volikogude otsused esindajate esitamise kohta juhtkomisjoni ja 
valdkondlikesse komisjonidesse                   (märtsis)  

 Juhtkomisjonid ja valdkondlikud komisjonid on moodustatud            31.03.2016  

 Juhtkomisjoni koosolek on toimunud              08.04.2016  

 Valdkondlike komisjonide koosolekud on toimunud             29.04.2016  

 Juhtkomisjoni koosolek on toimunud              06.05.2016  

 Ühinemisprotsessi on volikogudes tutvustatud             17.06.2016  

  



Ajakava      2  
 Volikogude otsused läbirääkimiste jätkamise kohta (juuni esimeses pooles)  

 Volikogude otsused ühinemislepingu avalikule väljapanekule esitamise 
kohta (hiljemalt septembri keskel)  

 Rahvaküsitluse korda käsitlevate määruste vastuvõtmine volikogudes 
(hiljemalt septembri keskel)  

 Ühisseminarid ja ühinemislepingu tutvustused            19.09.2016 – 07.10.2016  

 Ühinemislepingu avalik väljapanek    19.09.2016 – 14.10.2016  

 Valdkondlike komisjonide koosolekud on toimunud                            18.10.2016  

 Juhtkomisjoni koosolek on toimunud                                            21.10.2016  

 Toimuvad rahvaküsitlused                                   24.10.2016 – 30.10.2016  



Ajakava      3  
 Küsitluskomisjoni otsus küsitluste tulemuste kohta        31.10.2016  

 Volikogude otsused küsitluste tulemuste kinnitamise kohta                      25.11.2016  

 Volikogude otsused ühinemislepingu ja lisade kinnitamise kohta             25.11.2016  

 Volikogude otsused haldusterritoriaalse muudatuse taotlemise kohta   25.11.2016  

 Volikogude otsused, mis on seotud valimiste läbiviimisega       25.11.2016  

   

  LÕPPDOKUMENTATSIOONI KOKKUPANEK JA ESITAMINE MAAVANEMALE  

 1. detsembril 2016. aastal  

  

 Tähtaeg seaduseelnõus: 1. jaanuar 2017   


