
 

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

kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 20. juuni 2017 kell 9.00–10.50  

Koht: Valga Linnavalitsus   

Osalejad: Meelis Kattai (Valga), Kalmer Sarv (Õru), Ene Kaas (Karula), Arne Nõmmik 

(Tõlliste asendaja), Monika Rogenbaum (Taheva), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  

Kutsutud: Karl Kirt (Valga), Merce Mäe (Valga), Anneli Rants (Valga), Ülle Juht (Valga), 

Kaja Sisask (Valga).  

Puudujad: Lauri Drubinš (Valga), Valev Sisov (Karula), Külli Mannas (Taheva), Tiia Pärnik-

Pernik (Tõlliste), Tõnu Sõrmus (Tõlliste), Kristjan Tiideberg (Õru), Kalev Raudsepp (Taheva).  

 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord:  

1. Päevakorra kinnitamine;  

2. Sündmuste ja tunnustusürituste kaardistamine;  

3. Valga Keskraamatukogu põhimäärus;  

4. Valga valla aleviku-, küla- ja asumivanema statuut;  

5. Kultuuri-, huvitegevus- ja kogukondade alaste mittetulundusühingute toetamise kord;  

6. Spordiklubidele toetuse eraldamise kord ja sporditegevuse toetamise kord;  

7. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.  

 

 

1. Päevakorra kinnitamine  

Ene tutvustas päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada.  

 

OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.  

 

 

2. Sündmuste ja tunnustusürituste kaardistamine  

 

Katre selgitas, et sündmuste ja tunnustusürituste kaardistamisel on mitu eesmärki: 1) ühise 

sündmuste kalendri loomine; 2) nende ürituste kaardistamine, mida omavalitsus korraldab ning 

mis nõuavad vahendeid; 3) ühiste tunnustusürituste kokkuleppimine.  

 

Toimus arutelu. Arutati ka seni maavalitsuse poolt korraldatud tunnustusürituste jätkumist. 

Enne ei saa komisjon otsustada, kui pole selge, kuidas maakondlike ürituste korraldamine 

täpsemalt jaotatakse.  

 

Toimus arutelu seoses juubilaride õnnitlemisega. Juubilaride ja n-ö „titelusikate“ tähistamisele 

tulevad lihtsalt maapiirkonnad juurde. Transport peab hea olema ja maapiirkonnas oleks 

kindlasti oluline, et võiks õnnitluse koju viia neile, kes terviseseisundi tõttu kohale tulla ei saa.  

 



Toimus arutelu selle osas, et üritused peaksid olema kaardistatud enne seda, kui hakatakse 

pidama eelarveläbirääkimisi.  

 

OTSUS: 21. augustiks vaatavad kõik veel sündmuste tabeli üle ning edastavad täpsustused 

ühinemise koordinaatorile.  

 

 

3. Valga Keskraamatukogu põhimäärus  

Valminud on Valga Keskraamatukogu põhimääruse eelnõu.  

 

Monika: Kas väikeste raamatukogudega on see kõik läbi arutatud?  

Katre: Jah, Endla Schasmin ütles, et on.  

 

Monika täpsustas, et Hargla raamatukogu kolib 2017. aasta sügisel Hargla kooli.  

 

Toimus arutelu seoses täiendavate teenustega (nt pesupesemisteenus, kooli ruumides tegutsev 

raamatukogu täidab ka kooli poolt antud ülesandeid, külakeskuse ja infopunkti ülesanded), 

mida raamatukogud pakuvad. Nendega on arvestatud.  

 

OTSUS: Edastada Valga Keskraamatukogu põhimääruse eelnõu ühinemise õiguskomisjonile.  

 

 

4. Valga valla aleviku-, küla- ja asumivanema statuut  

Toimus arutelu seoses Valga valla aleviku-, küla- ja asumivanema statuudi loomisega. Leiti, et 

kuna tegemist on usaldusametiga, siis tuleks ülesannete osa veidi pehmendada.  

Eelnõusse lisati juurde, et aleviku-, küla- ja asumivanematel on õigus ka koolitusele.  

 

Karl: Mis see prognoos on, kui palju meil neid olla võiks?  

Monika: Vallas on välja kujunenud kandid, mis koondavad mitut küla. 

Ene: Meil on ka kandid. Väikesed külad ei moodusta eraldiseisvaid kogukondi.  

Monika: Oluline on, et aleviku-, küla- ja asumivanemate valimist tuleb soodustada. See on 

kogukondade võimalus ja see tuleb kuuldavaks teha.  

 

Karl: Kes hakkab neid juhendama?  

Katre: Sellega hakkab tegelema kogukonna- ja koostööprojektide spetsialist ning lisaks 

piirkondades koha peal teeninduskeskuse sekretärid.  

 

OTSUS: Ühinemise koordinaator viib muudatused sisse, edastab parandatud eelnõu 

komisjonile ning kultuuri- ja spordikomisjoni liikmed annavad eelnõule tagasisidet hiljemalt 

28. augustil 2017.  

 

 

5. Kultuuri-, huvitegevus- ja kogukondade alaste mittetulundusühingute toetamise 

kord  

Toimus arutelu seoses kultuuri-, huvitegevus- ja kogukondade alaste mittetulundusühingute 

toetamise korra loomisega. Leiti, et läbivalt tuleks kasutada väljendit mittetulundusühendus, 

kuna see hõlmab sellisel juhul ka seltsinguid.  



Toimus arutelu seoses kogukonnaprojektide rahastamisega. Leiti, et tegevustoetuse saamine 

võiks küll selle eelnõu sees olla, kuid investeeringutoetuste omafinantseeringu taotlemiseks 

peaks eraldi kord olema.  

 

OTSUS: Ühinemise koordinaator viib muudatused sisse, edastab parandatud eelnõu 

komisjonile ning kultuuri- ja spordikomisjoni liikmed annavad eelnõule tagasisidet hiljemalt 

28. augustil 2017.  

 

OTSUS: Ühinemise koordinaator arutab Valga Linnavalitsuse arenguameti juhatajaga, kuidas 

ja mille alusel toetada kogukondade investeeringuprojekte või aidata saada omafinantseeringut 

projektidele, mis on saanud toetuse välistest meetmetest.  

 

 

6. Spordiklubidele toetuse eraldamise kord ja sporditegevuse toetamise kord  

 

Karl oli teinud muudatusettepanekud. Ta selgitas, et mitte mõlemad dokumendid pole volikogu 

määrused, vaid üks on volikogu määrus ning teine on valitsuse määrus, mis täiendab esimest.  

 

Karl andis ülevaate, tegi muudatusettepanekud ning toimus arutelu seoses spordiklubide ja 

sporditegevuse toetamisega. Arutati seda, kuidas oleks kõigil võrdsed võimalused ning leiti, et 

rakendussätetes oleks võib-olla mõistlik anda võimalus, et vähemalt aasta jooksul tuleb treeneri 

litsents taotleda.  

 

Karl tegi ettepaneku lisada kaks toetuse liiki, mida täna nagunii makstakse spordireservist, aga 

nüüd võiks siia välja tuua. Meelis tegi ettepaneku, et treenerite palka võiksime maksta iga kuu 

tagant järele, aga riik nõuab, et oleks ette makstud.  

 

OTSUS: Karl täiendab eelnõusid vastavalt arutelule ja ettepanekutele. Seejärel edastab 

ühinemise koordinaator eelnõud komisjonile ning kultuuri- ja spordikomisjoni liikmed annavad 

eelnõule tagasisidet hiljemalt 28. augustil 2017.  

 

 

7. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

OTSUSTATI: Järgmise kultuuri- ja spordikomisjoni koosoleku aeg lepitakse kokku 

elektrooniliselt.  

 

 

 

Ene Kaas          Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  


