
 

Valga linna ja Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade 

ühinemisläbirääkimiste  

haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 14. aprill 2016 kell 16.00 – 17.30  

Koht: Tsirguliina Rahvamaja  

Osalejad: Katre Kikkas (ühinemise koordinaator), Juta Kond (Taheva), Ülvi Kann (Karula), 

Marju Karavin (Sangaste), Rudo Lilleleht (Karula), Heikki Järlik (Tõlliste), Kalmer Sarv (Õru), 

Siiri Anier (Õru), Maire Murumaa (Sangaste), Karl Kirt (Valga), Andres Illak (Tõlliste).  

Puudujad: Viive Puudist (Sangaste), Monika Rogenbaum (Taheva), Alar Nääme (Valga), 

Anneli Rants (Valga).  

 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

1. Ülevaade ühinemisläbirääkimistest  

2. Haridus- ja noorsootöökomisjoni töökorraldus  

3. Haridus- ja noorsootöökomisjoni sisuline töö  

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

 

 

1. Ülevaade ühinemisläbirääkimistest   

Ühinemise koordinaator Katre Kikkas tegi ülevaate senistest ühinemisläbirääkimistest. 

Vallavanemad, linnapea ja volikogude esimehed on pärast läbirääkimiste algatamise ettepaneku 

tegemist ja vastuste saamist kogunenud kaks korda. Kohtumiste käigus on kaardistatud 

olulisemaid sõlmküsimusi, lepitud kokku ühinemisläbirääkimiste komisjonide moodustamises, 

enamikes kohaliku omavalitsuse volikogudes võetud vastu ühinemisläbirääkimiste 

komisjonide töökorrad, lepitud kokku ühinemisläbirääkimiste ajakavas jne.  

 

Ühinemisläbirääkimisteks moodustati kokku seitse komisjoni: juhtkomisjon, juhtkomisjoni 

alakomisjonid õiguskomisjon ja rahanduskomisjon ning neli valdkondlikku komisjoni haridus- 

ja noorsootöökomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, majanduskomisjon ning sotsiaal- ja 

tervishoiukomisjon.  

 

Ajakava on hetkel selline, et aprillis alustavad tööd ühinemisläbirääkimiste komisjonid. Kogu 

protsess soovitakse ellu viia selliselt, et kõik ühinemiseks vajalikud dokumendid oleksid koos 

ja valmis 1. detsembril 2016. aastal. Komisjoni jaoks esimene kõige olulisem ajaraam on 

selline, et septembri esimeses pooleks tahaks ühinemislepingu esimese eelnõu saata 

volikogudesse, et see läheks avalikule väljapanekule. Juhul, kui avaliku väljapaneku ajal laekub 

muudatusettepanekuid, koguneb komisjon uuesti.  

 

 

 

  



 

2. Haridus- ja noorsootöökomisjoni töökorraldus  

Ühinemisläbirääkimiste komisjonide töö parema korraldamise tarvis on enamikus Valga 

piirkonna volikogudes määrusena vastu võetud „Valga linnavolikogu poolt algatatud 

ühinemisläbirääkimiste ajutuste ühinemiskomisjonide töökord“. Selle kohaselt valivad 

valdkondlike komisjonide liikmed oma liikmete hulgast lihthäälteenamuse alusel esimehe ja 

aseesimehe, kes juhivad komisjonide tööd, koostavad komisjonide töökava ja koosolekute 

päevakorra, annavad komisjoni liikmetele komisjoni tööga seotud ülesandeid, kutsuvad 

komisjoni kokku ja juhatavad seda, vastutavad komisjoni asjaajamise eest ning kirjutavad alla 

komisjoni koosoleku protokollile ja komisjoni otsustele. Kuna Valga linnavolikogu poolt 

määratud esindajaid polnud kumbagi kohal, otsustati valida esimees ja aseesimees järgmisel  

koosolekul.  

 

Ühinemise koordinaator protokollib ja vastutab protokollide eest. Koordinaator koostab 

protokolli, saadab komisjoni esimehele ülevaatamiseks ning seejärel avalikustatakse protokoll 

kuni viie tööpäeva jooksul (koosoleku toimumisest) omavalitsuste kantseleides ja 

veebilehtedel. Kõik ühinemisläbirääkimistega seotud materjalid, sh koosolekute protokollid 

avaldatakse Valga linna veebilehel.  

 

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni poolt on haridus- ja noorsootöökomisjonile arutada 

järgmised teemad: 

• Mis valdkonna küsimusi lahendatakse kesksel tasandil ja milliseid teenuskeskuses? 

• Valdkonnaga seotud allasutused, MTÜ-d ja SA-d; 

• Haridus (koolid (sh vastavad toetused; näiteks koolilõputoetus), lasteaiad, huvikoolid); 

• Noorsootöö (sh avatud noortekeskused); 

• Huviringid ja vaba aja veetmise võimalused. 

 

Valdkondlikud komisjonid on otsustusvõimelised, kui otsuse vastuvõtmisest võtab osa igast 

kohaliku omavalitsuse üksusest vähemalt üks komisjoni liige. Mõjuval põhjusel võib 

otsustamises osaleda ka e-posti telefonikonverentsi vms teel.  

 

Vastavalt töökorrale peab haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimuma vähemalt üks 

kord kuus.   

 

OTSUS: Järgmine ühinemisläbirääkimiste haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub 

2. mail 2016 kell 16.00 Keeni Avatud Noortekeskuses.  

 

 

 

3. Haridus- ja noorsootöökomisjoni sisuline töö  

 

Iga kohaliku omavalitsuse üksuse esindajad tegid hetkeolukorra ülevaate hariduse, 

huvihariduse ja noorsootöö valdkonnast. Hetkeolukorra ülevaade on koondatud eraldi 

dokumendiks, mis on selle protokolli lisa.  

 

 

 

 

 

 



4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

 

Arutati seda, mida tuleks uurida järgmiseks koosolekuks ning kuidas aruteludega edasi minna. 

Leiti, et peaks vaatama ka õpilaste arvu prognoose ning seda arvestades juba tänaseks sündinud 

laste arvu.  

 

 

OTSUSTATI: 

1. Järgmine ühinemisläbirääkimiste haridus- ja noorsootöökomisjoni koosolek toimub 2. 

mail 2016 kell 16.00 Keeni Avatud Noortekeskuses.  

2. Järgmiseks koosolekuks valmistatakse ette järgmised teemad (koordinaator teeb vormi 

ja komisjoni liikmed annavad sisendit):  

 Huviringide toetamise hetkeolukord ja võimalused pärast ühinemist;  

 Noorte omaalgatuse toetamise hetkeolukord ja võimalused pärast ühinemist;  

 Noortekeskused (üldiselt) – sh juriidilised vormid, eraldi maja või mitte; 

koormused; juhtimine jne.  

 

 

 

 

Katre Kikkas   

Koosoleku juhataja ja protokollija  

 


