Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade
ühinemisläbirääkimiste
kultuuri- ja spordikomisjoni ning haridus- ja noorsootöökomisjoni
ühiskoosolek
PROTOKOLL
Aeg: 16. juuni 2016 kell 14.00 – 15.30
Koht: Karula valla kultuuri- ja huvialakeskus
Osalejad: Lauri Drubinš (Valga), Merce Mäe (Valga), Rudo Lilleleht (Karula), Andres Illak
(Tõlliste), Anneli Rants (Valga), Kalmer Sarv (Õru), Heikki Järvik (Tõlliste), Meelis Kattai
(Valga), Siiri Anier (Õru), Ülvi Kann (Karula), Ene Kaas (Karula), Juta Kond (Taheva),
Rasmus Onkel (Taheva), Valev Sisov (Karula), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).
Puudujad: Külli Mannas (Taheva), Kristjan Tiideberg (Õru), Monika Rogenbaum (Taheva),
Tiia Pärnik-Pernik (Tõlliste), Alar Nääme (Valga).
Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.
Enamik valdasid maksab hetkel ise tasu huviringide juhtidele ning enamjaolt osalejate
omaosalus puudub. Valgas on nii, et Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse juures olevad
huviringid maksavad osalejatele (ainult noored) 5 € kuus ja Valga Muusikakoolis sõltub
õppevormist, alates 12€-st 15€-ni ja täiskasvanutel 25€. Hetkel on Valga Muusikakool kõigile
sama hinnaga, sõltumata sellest, kust KOV-ist õpilane on (omavalitsuste vahelist arveldamist
ei toimu). Koolide juures on ka Valgas huviringid tasuta.
Õrus ei ole ühtki tasu. Kõik on kõigile tasuta ja KOV-i enda kanda. Tõllistes on enamik
huviringe kooli juures, pilliõpe on kooli juures tasuline, umbes 90€ aasta. Tõllistet huvitab
pigem see, et ühe õpetajaga ei saa olla akadeemilist osa. Katuseks võiks olla Valga
Muusikakool ja sealt võiks õpilane saada ka tunnistuse. Valdades on kohustus laste vaba aega
sisustada kuni koolibussideni. Karulal on ka soov muusikakooli filiaali saada. Muusika osa on
praegu nii Karulas, et lapsevanema käest küsitakse lisa. Kalmer arvab, et iga maakool on
huvitatud.
Valga linna esindajad leiavad, et muusikakooli õppe laiendamine maapiirkondadesse on
võimalik, sest töötajad on osaliselt nagunii samad; samuti saaks nii ka õpetajatele koormust
juurde.
OTSUS: Muusikakooli tegevust laiendatakse munitsipaalkoolidesse, kes seda soovivad.

Laste- ja noorte huvihariduse poole pealt on Valga linn teistest erinev. Valgas on see ainult
läbi MTÜ-de. Lauri: Me väga ei sooviks enda süsteemi selle koha pealt muuta. See on
vabatahtlikkuse alusel ja meie anname MTÜ-dele tegevustoetust.
Karula: Me ei saa maapiirkonnas näiteks tantsurühmadele öelda, et homsest peate MTÜ-d
olema. Seal peab olema üleminekuperiood.
Taheva: Kas see MTÜ-deks tegemine on mõistlik? Taheval on Maakultuurimaja eelarvereas.

Anneli: Eraldi süsteeme ka ei saa teha.
Merce: Valga linnas makstakse tegevustoetust, mis sõltub paljudest asjadest: osavõtjate
arvust, aktiivsusest, kvaliteedist, kas on saavutatud mingeid konkursi kohti jne.
Andres: Toetan Laurit Valga linna süsteemi osas. See, mis tänastes KOV-ides on, on see, et
see toetus jookseb ringidele juurde.
Karulal ja Taheval on sama põhimõte, et kultuurikeskus teeb seda. Oma traditsioonid, oma
üritused. Huviringid on seotud kohaliku kultuurieluga. Kohalikus teenuskeskuses võiks olla
ka kultuurikoordinaator.
Anneli: Ka Valgas on kõik üheskoos ja teevad koostööd, sõltumata sellest, millisel eelarvereal
vahendid on.
Lauri: Siin on see suur vahe, et Valga Kultuuri- ja Huvialakeskusel on oma eelarve ja MTÜsid toetab Valga Linnavalitsus enda eelarvest. Kultuuri- ja huvialakeskuse eelarves on raha, et
tegeleda laste huviringidega. Üldiselt ma ei näe probleemi, kui eelarvesse jätta need rahad
alles ja maapiirkonnas toetatakse seda kultuurimajade eelarvest.
Kalmer: Küsimus ongi selles, kas ka pärast ühinemist on ka endiselt võimalik ringijuhile 50€
maksta või mitte. Küsimus on selles, kuidas me maksame. Maapiirkondades ei saa neid Valga
rahade jagamise tingimusi arvestada. Huviharidust tehakse oma huvides, mõni ei käigi
esinemas.
Lauri: Täiskasvanute huviharidus PEAB jääma. See, kuidas me maksma hakkame, see on
eraldi teema.
Heikki: Tõllistes probleeme ei teki, sest kõikidel ringidel on MTÜ-d olemas.
Lauri: Fakt on see, et soovime, et need tegevused jätkuks.
Kas ringijuhitasud on samad nii kultuurikeskuse kui ka kooli juures? Valga: Tasud on
ühtlustatud; tundide arvude põhiselt. Huvikooli kõrgharidusega pedagoogi töötasu alammäär
on 850 eurot kuus.
Õrus saab kooli juures ringijuht õpetaja tasu (laste arvust ei sõltu miski); Karulal kooli juures
ringijuhttide tasu kokku 1,66 ametikoha jaoks. Tasud on Karulas erinevad olnud.
Esmaspäeval volikogus ühtlusttakse huviringide juhtide tasud. Karulas 462,...€ on täiskoha
tasu ringijuhil. Taheva: ringitegevused toimuvad kuni bussideni (1. – 4. klassi õpilaste tegevus
on koordineeritud). Suures osas teevad õpetajad ja läheb koormuse alla (võimalus tegeleda
võru keele, muusika ja rahvatantsuringidega); ülejäänud ANK-i alt (loovusring ja muud
tegevused). Tsirguliinas sarnaneb Karulale, kuni bussideni kaetakse ära, kooli juures. ANKi
juures on tegevuslik süsteem. Ringijuhitasud koolis on 835€.
OTSUS: Enne ühinemist töötatakse välja uued korrad MTÜ-de tegevustoetuse ja ürituste
korraldamise toetuse jagamise jaoks. Tänastele ringidele antakse üleminekuperioodist ning
uuest süsteemist teada. Pärast ühinemist rakendatakse uued ühtsed korrad hiljemalt 1.
jaanuaril 2019. aastal.

Kas on võimalik ka huviringe Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse nö katuse alla koondada, kui
on soovi? Ringijuhtid näiteks suudavad õppekavad välja töötada, aga igaühel eraldi on
keeruline koolituslubasid taotleda.
Anneli: Jah, on küll.
Katre. Paber/tunnistus on noorte jaoks järjest olulisem. Samuti ka ilus rida elulookirjelduses.
Anneli: Sellise süsteemi puhul oleks siis korralikult registreeritud õppekava EHISes.
Lauri: Valga linn valib ringe selle järgi, kus on olemas adekvaatne õpetaja.
OTSUS: Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuse alla ringide koondamise võimalus kirjutatakse
sisse ühinemislepingusse (ainult noorte huvihariduse osa).

Toimus kooli- ja lasteaiatranspordi arutelu. Samuti ka huviringide osas. Katre tutvustas seda,
kuidas on ühistranspordi osa arutatud ühinemisläbirääkimiste majanduskomisjonis.
OTSUS: Õppivatele kuni 21aastastele (k.a) noortele on ühinenud kohaliku omavalitsuse
üksuses ühistransport tasuta.
OTSUS: Luuakse üks kiipkaart, mis ühendaks endas õpilaspileti, raamatukogu lugejakaardi,
ühistranspordi sõidukaarti jne.
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