
Ühinemisläbirääkimiste  
juhtrühma koosolek 
VALGA RAEKOJAS 23. MÄRTSIL 2016 



Päevakava 

15.00 – 15.15 Sissejuhatus (sh informatsioon volikogude istungitest) 

15.15 – 16.00 Ühinemisläbirääkimiste komisjonide töökord ja 
komisjonide tööplaan 

16.00 – 16.30 Valdkondlike teemade jaotus 

16.30 – 16.45 Kokkuvõtted ja kokkulepped edasiseks 

Plaanime lõpetada kell 17.00 



Volikogude istungite ajad 

Valga Karula Sangaste Taheva Tõlliste Õru 

1. aprill 1. aprill 24. märts 15. aprill 

29. aprill 22. aprill 18. aprill 

27. mai 20. mai 16. mai 

26. august 



Komisjonide töökord ja tööplaan 
Olukord määruse 

„Valga linnavolikogu poolt 
algatatud ühinemisläbirääkimiste 
ajutiste ühinemiskomisjonide 
töökord” 

eelnõu menetlemisega? 

◦ Õru – tehtud  
◦ Taheva 24. märtsil 
◦ Karula 1. aprillil 
◦ Valga 1. aprillil 
◦ Tõlliste 18. aprillil 
◦ Sangaste

Kellel on esindajad määratud?  

◦ Karula – tehtud
◦ Õru – tehtud 

◦ Taheva 24. märtsil 
◦ Valga 1. aprillil 

◦ Tõlliste 18. aprillil 
◦ Sangaste 



Valdkondlike komisjonide koosolekud 

Toimuvad perioodil 4. aprill – 29. aprill 2016

 Esimesed koosolekud korraldab ja kutsub kokku 
ühinemise koordinaator 
Palun saata oma KOV-i komisjonide esindajate kontaktid 

e-maili aadressil katre.kikkas@valgalv.ee 

 Komisjonid saavad nö juhendi juhtkomisjoni käest 



Valdkondlikud komisjonid

Kõik komisjonid arutavad: 

Mis valdkonna küsimusi lahendatakse kesksel tasandil ja 
milliseid teenuskeskuses?

Valdkonnaga seotud allasutused, MTÜ-d ja SA-d



Juhtkomisjon 

Nimi 

Ühinemine vs liitumine 

Ühinemisprotsessi tööplaan 

Juhtimine 

Volikogu liikmete arv 

Valimisringkondade ja mandaatide arv 

Struktuur 

Demokraatia: otsustusõiguse delegeerimine 



Juhtkomisjoni alakomisjon: 
Õiguskomisjon  

Tuleb kokku hiljem, kui esimesed valdkondlikud otsused 
on tehtud. 
Juriidiline tegevuskava ja nõustamine 

Nõustab juhtkomisjoni 

LISAKS: 

Dokumendihaldus, registritoimingud, arhiivindus jne 

Infotehnoloogia 



Juhtkomisjoni alakomisjon: 
Rahanduskomisjon  

Eelarve 

Vara 

Laenukohustused (praegused ja tulevased) 

Eelarvestrateegia 

Palkade ühtlustamine



Otsuste tegemine 
komisjonides 
Kergesti täidetav 

Kõigile sama 

Ühtses vormingus 



Majanduskomisjon  

Planeerimine ja maakorraldus 

Keskkonnakaitse 

Liikluskorraldus 

Ühistransport 

Teede ja tänavate ehitus ning hooldamine 

Ehitus, vara majandamine, energeetika 

Jäätmemajandus 



Sotsiaal- ja tervishoiukomisjon  

Sotsiaalhoolekanne 

Lastekaitse 

Tervishoid 

Hoolekandeasutused 



Haridus- ja noorsootöökomisjon  
Haridus (koolid, lasteaiad, huvikoolid) 

Noorsootöö (sh avatud noortekeskused)

Huviringid ja vaba aja veetmise võimalused 

Kultuuri- ja spordikomisjon  
Kultuurikeskused, rahvamajad 

Spordirajatised 

MTÜ-de toetamise süsteem 

Kodanikualgatuse toetamise süsteem 

Huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalused igale eale 





NORDENi projekt 
Kaks õppereisi: Seinäjoki Soomes ja Odsherred Taanis

Kokku 8 inimest:
vallavanemad, linnapea, ühinemise koordinaator, maavalitsuse

esindaja (taotluse esitaja)

Projekti pealkiri: Reginaalarengu ja kohaliku omavalitsuse reformi
kohta õppimine läbi rahvusvahelise koostöö

Projekti eesmärgid:

1) Õppida Soome ja Taani kogemustest seoses haldusreformiga
ning anda saadud teadmised edasi kohalikele otsustajatele

2) Vahetada teadmisi ja kogemusi efektiivse juhtimise
meetoditest, rohelisest majandamisest ja jätkusuutlikust
arengust selleks, et tõsta administratiivset võimekust kohalikul
ja regionaalsel tasandil



5968 / 8 = 746 € = omafinantseering ühe osaleja kohta  





Laenud



Laenud
Õru - Pole

Taheva - Maksta kokku umbes 30 000 € (Taheva Sanatoorium)

Tõlliste - Maksta kokku umbes 60 000 € (Tsirguliina Keskkool)

Karula - Maksta kokku umbes 80 000 € (Lüllemäe Põhikool,

internaadihoone, veetrassid, õpilasliinide buss, Kaagjärve

lasteaed)

Valga - Maksta kokku umbes 5 000 000 € (Kungla tn 16

koolihoone, raudtee viadukt, Valga haigla III korruse ehitus

(õendus-hooldus) ja kompuuter, kaks kiirabiautot, veemajanduse

projekt )

Sangaste - Pole teada andnud


