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PROTOKOLLI LISA
Kultuuri- ja spordikomisjoni osa ühinemislepingust
8. AVALIKE TEENUSTE ARENDAMINE
8.1. Külaliikumine ja koostöö kodanikuühendustega
8.1.1. Kodanikuühiskonna arendamisel analüüsitakse ühinevate kohaliku omavalitsuse üksuste kogemusi
ja teisi toimivaid praktikaid mitmetasandilise kodanikuühenduste (sh küla- ja asumiseltside)
süsteemi arendamisel, kes kasutavad omavalitsuse finantsvahendeid, hoiavad töös ja arendavad
avalikku taristut (nt külamaja), organiseerivad üritusi ning täidavad omavalitsuse teenuste osutamise
rolli. Piisava võimekuse ja demokraatlikult valitud juhtorganitega küladele delegeeritakse
kogukonna jaoks vajalike teenuste osutamise õigus.
8.1.2. Jätkatakse ja arendatakse küla- ja asumivanemate kui vabatahtlike valimist ja nende tegevuse
toetamist ning tugevdatakse nende suuremat osalust omavalitsuse elus ja otsustuste tegemisel.
Moodustatakse küla- ja asumivanemaid ühendav esinduskogu(d), mis on nõuandev kogu valla/linnavalitsusele.
8.1.3. Vald/Linn peab oluliseks avalike teenuste osutamise eesmärgil demokraatlikult valitud
juhtorganitega kodanikuühenduste toetamist vallaeelarvest ja töötab välja vastavad põhimõtted.
8.1.4. Töötatakse välja alevike- ja külaseltside rahastamise kord, mille kohaselt toetatakse ühinenud
omavalitsuses alevike- ja külaseltse omavalitsuse eelarvest. Toetuse saamise eeldusteks on kehtiv
arengukava ja taotleja tegevuse lähtumine omavalitsuse elanike avalikest huvidest.
8.2. Vaba aeg, kultuur, sport
8.2.1. Lepinguosaliste eesmärk on tegusa kultuurielu toetamine ja tugeva kogukonnatunde loomine ning
hoidmine.
8.2.2. Kultuuri- ja sporditegevus jätkub praegustes asukohtades ja seda püütakse arendada enam
süsteemselt ja terviklikult. Valdkonna juhtimisse kaasatakse kultuuri- ja spordikeskuste juhte.
8.2.3. Tööd jätkavad kõik kultuurimajad/rahvamajad/vaba aja keskused: Valga kultuuri- ja
huvialakeskus, Karula valla kultuuri- ja huvialakeskus, Hargla maakultuurimaja, Tsirguliina
rahvamaja, Sooru rahvamaja, Laatre vabaajakeskus, Õru kultuurikeskus.
8.2.4. Kultuurikollektiivide ja spordiklubide tegevuse toetamist kohaliku omavalitsuse eelarvest
jätkatakse. Pärast ühinemist luuakse kultuuri-, spordi- ja seltsitegevuse toetamise korrad
eesmärgiga suurendada elanike kaasatust. Selleks toetatakse kogukondade tegevuse
institutsionaalse suutlikkuse suurendamist (alevike- ja külaseltside tegevuspõhine toetamine) ja
nende liikmete aktiivset osalemist kohaliku elu küsimuste üle otsustamisel ja korraldamisel,
omavalitsuse elanikele sisukate vaba aja veetmise võimaluste loomisel.
8.2.5. Ühinemine võimaldab paremini koordineerida ja mitmekesistada kultuuri- ja sporditegevusi,
toetada prioriteetseid sündmusi omavalitsuse erinevates piirkondades. Kaardistatakse prioriteetsed
linna/valla sündmused, mille korraldamine on ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuse valla/linnavalitsuse ülesanne. Jätkatakse traditsiooniliste kultuuri- ja spordisündmuste läbiviimist ja
toetamist.
8.2.6. Ühinemise järgselt kaardistatakse kõik tunnustusüritused, mis lepitakse kokku ja koondatakse
ühiste tunnustusürituste alla.
8.2.7. Luuakse ühine sündmuste kalender, kuhu koondatakse kõik vallas toimuvad sündmused.
Informatsiooni edastamiseks ja levitamiseks luuakse mugav ja kasutajasõbralik süsteem.
8.2.8. Olulisteks kultuuri- ja sporditeenuste pakkujateks on piirkondlikud avalikes huvides tegutsevad
mittetulundusühingud ja külaseltsid, mille tegevust väärtustatakse.
8.2.9. Soodustakse pärimuskultuuriga seotud tegevusi. Kohalik omavalitsus toetab laste tegevusi, mis on
seotud pärimuskultuuriga.

8.2.10. Soodustatakse spordiharrastustega seotud tegevusi. Kohalik omavalitsus toetab laste ja noorte
sporditegevusi.
8.2.11. Tööd jätkavad Valga Muuseum ja SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon.
8.2.12. Jätkatakse tantsu- ja laulupidude traditsiooni ja korraldamist.
8.2.13. Analüüsitakse spordikooli loomise vajadust, võimalikkust ja finantssuutlikkust. Spordialase
huvitegevuse koondamine ühise spordikooli kui akrediteeritud õppekavadega huvikooli alla,
seatakse ühinenud kohaliku omavalitsuse üksuses prioriteediks.
8.3. Raamatukogud
8.3.1. Raamatukogud jätkavad tööd praegustes asumites.
8.3.2. Kõik raamatukogud paigutatakse omavalitsusele kuuluvatele pindadele, viiakse ühtse juhtimise
alla ning töötajate palgamäärad ühtlustatakse, võttes arvesse töö mahtu.
8.3.3. Kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvest toetatakse raamatute ja perioodika soetamist ning luuakse
raamatukogude raamatute ja teavikute vahetamise ühtne omavalitsust hõlmav süsteem.

