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Ühinemisläbirääkimised mai 2016 

1. Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni koosolek toimus 19. mail 2016. Otsustati, et esimesed 
rahvakohtumised viiakse läbi juuni esimeses pooles. Tänaseni on ühinemisläbirääkimistesse 
endiselt kaasatud ka Sangaste, sest nende volikogu pole vastupidist otsust teinud.  

2. Juhtkomisjon on võtnud vastu järgmised otsused:  

 kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu valimistel moodustatakse üks ühine valimisringkond;  

 volikogu liikmete arv oleks koos Sangastega 29 ning ilma Sangasteta 27;  

 volikogu esimehe koht oleks täistööajaga palgaline koht;  

 kiideti heaks ühinenud kohaliku omavalitsuse struktuur osakondade ülesannete alusel;  

 lepiti kokku piirkondlike teenuskeskuste asukohad, milleks on Lüllemäe küla (Karula 
piirkond), Sangaste alevik (Sangaste piirkond), Hargla küla (Taheva piirkond), Tsirguliina alevik 
(Tõlliste piirkond) ning Õru alevik (Õru piirkond).  

3. Mais jätkasid tööd ühinemisläbirääkimiste valdkondlikud komisjonid ning juhtkomisjoni 
alakomisjonid. Kõik komisjonid on tänaseks jõudnud enda valdkonna ühinemislepingu osa 
ettevalmistamise  juurde.  

 Ühinemisläbirääkimiste haridus- ja noorsootöökomisjonil toimus mais kaks koosolekut 
(02.05.2016 ja 25.05.2016). Haridus- ja noorsootöökomisjon on jõudnud järgmiste otsusteni:  

 Olemasolev koolivõrk säilib;  

 Jätkatakse noorte omaalgatuse toetamist kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest. Kuni 
ühise õigusakti valmimiseni kehtib lepinguosaliste territooriumil ENTK noorsootöö projekti 
käigus rakendatav kord;  

 Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses on tööl inimene, kes koordineerib noorte 
omaalgatuse toetamist ning aitab neid projektitaotluste koostamisel (sh läbi 
noortekeskuste);  

 Igal lepinguosalise territooriumil on tööl vähemalt üks noorsootöötaja (1,0 kohaga). 
Noorsootöötajate tasustamise põhimõtted ühtlustatakse 1. jaanuariks 2019.  

 Olemasolev noortekeskuste võrgustik säilib;  

 Noortekeskused korraldatakse ümber ühtse juhtimise alla jätkusuutlikeks kohaliku 
omavalitsuse üksuste allasutusteks.  

 Ühinemisläbirääkimiste kultuuri- ja spordikomisjonil toimus mais kaks koosolekut 
(18.05.2016 ja 31.05.2016). Kultuuri- ja spordikomisjon on jõudnud järgmiste otsuteni:  

 Kultuuri- ja sporditegevus jätkub praegustes asukohtades ja seda püütakse arendada 
enam süsteemselt ja terviklikult;  

 Tööd jätkavad kõik kultuurimajad, rahvamajad, vaba aja keskused;  

 MTÜ-de toetamist kohaliku omavalitsuse eelarvest jätkatakse;  

 Kultuuri- ja spordivaldkonna MTÜ-de toetamise korrad kohandatakse Valga kordade 
põhjal sobivaks ühinenud kohaliku omavalitsuse üksusele;  

 Töötatakse välja kodanikualgatuse ja külakogukondade toetamise kord;  

 Analüüsitakse ühise spordikooli loomise vajalikkust ja võimalikkust.  

 Ühinemisläbirääkimiste sotsiaal- ja tervishoiukomisjonil toimus mais kaks koosolekut 
(19.05.2016 ja 31.05.2016). Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon on jõudnud järgmiste otsusteni:  

 Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses makstakse sünnitoetustest samade reeglite 
alusel, mis täna Valgas kehtivad (430 € - otsustati täna kehtivate suurima sünnitoetuse 
järgi, mis on Tõlliste vallas);  

 Ranitsatoetus peab jääma, laieneb kogu piirkonnale (160 € - otsustati suurima toetuse 
järgi, mis on Karula vallas);  
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 Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses makstakse kolme- ja enamalapselise pere 
koolitoetust 130 € perekonna kohta aastas (Valgas kehtivate põhimõtete alusel);  

 Toetatakse omavalitsuse poolt mälestusmeene kinkimist koolide lõpetajatele (selle nimel 
loobusid valdade esindajad koolilõputoetustest);  

 Tasuta hommikupuder jätkub kõigis koolides. Tasuta koolilõuna kõigile õpilastele jätkub 
kõigis koolides;  

 Koolitransport peab ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses olema õpilastele tasuta.  

 Ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses makstakse universaalset matusetoetust 150 €;  

 Töötatakse välja vajaduspõhiste toetuste jagamiste määratlus;  

 Ühtlustatakse piirmäärad toimetulekutoetuse jagamisel.  

 19. mail 2016 toimus ühinemisläbirääkimiste majanduskomisjoni koosolek, kus arutati 
ühistranspordi ning kommunaalmajanduse küsimusi – nii hetkeolukorda kui ka visiooni 
seoses ühinenud kohaliku omavalitsuse üksusega. Majanduskomisjonis otsustati:  

 Koostatakse kaart, kuhu kantakse kõik tänased ühistranspordiliinid ning samuti ka visioon 
ja vajadus ühinenud kohaliku omavalitsuse ühistranspordivõrgust;  

 Otsitakse lahendust ühistranspordiuuringu tellimiseks;  

 Püütakse selgust saada, missugune on riigi suund omavalitsuste sisese ühistranspordi 
toetamisel eesmärgiga ühendada tagamaad keskusega;  

 Kommunaalmajandusega seotud küsimusi hakatakse arutame teenuste kaupa ning 
vajaduste põhiselt.  

 24. mail 2016 toimus ühinemisläbirääkimiste õiguskomisjoni koosolek. Õiguskomisjonis 
valimistati ette rahvaküsitluse korra eelnõu esimene versioon, arutati ühinenud kohaliku 
omavalitsuse üksuse põhimääruse ettevalmistamist, kaardistati konkreetseid küsimusi ja 
kitsaskohti, mis tuleb veel enne ühinemist ära lahendada ning jagati vastutusvaldkondi 
komisjoni liikmete vahel.  

 25. mail 2016 toimus ühinemisläbirääkimiste rahanduskomisjoni koosolek. 
Rahanduskomisjonis vaadati üle teiste komisjonide otsused (mis puudutavad ühinenud 
omavalitsuse eelarvet), arutati praeguseid ja tulevasi laene ja investeeringuid ning alustati 
palgatasemete ülevaate koostamisega, eesmärgiga liikuda palgatasemete ühtlustamise 
poole.  


