
 

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

ühinemisläbirääkimiste  

kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 18. mai 2016 kell 15.00 – 17.00  

Koht: Valga Raekoda  

Osalejad: Ene Kaas (Karula), Valev Sisov (Karula), Peeter Adler (Sangaste), Monika 

Rogenbaum (Taheva), Tiia Pärnik-Pernik (Tõlliste), Arne Nõmmik (Tõlliste asendaja), Meelis 

Kattai (Valga), Lauri Drubinš (Valga), Kalmer Sarv (Õru), Katre Kikkas (ühinemise 

koordinaator).  

Puudujad: Heili Freimanis (Sangaste), Tuuli Merimaa (Sangaste), Külli Mannas (Taheva), 

Kristjan Tiideberg (Õru).  

 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

1. Komisjoni töökorraldus;   

2. Spordikooli loomise võimalikkus;  

3. MTÜ-d ja nende rahastamine (nii kultuuri- kui ka spordivaldkonna MTÜ-d);  

4. Huviringide ja huvihariduse ühtne koordineerimine;  

5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks. 

 

 

1. Komisjoni töökorraldus  

Esimesel koosolekul jäid valimata komisjoni esimees ja asemees. Seetõttu tehti seda sel 

koosolekul.  

 

Komisjoni esimehe kandidaadiks esitati Monika, kes keeldus töökoormuse tõttu. Monika 

mõtles ka Ene peale – kas esimehe või aseesimehe koht võiks olla. Valev tegi ettepaneku, et 

komisjoni esimees võiks olla Lauri ja aseesimees Ene. Ene on nõus aseesimees olema. Lauri on 

nõus esimees olema.  

 

OTSUS: Konsensuslikult valiti ühinemisläbirääkimiste kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks 

Lauri Drubinš ning aseesimeheks Ene Kaas.  

 

2. Spordikooli loomise võimalikkus  

Toimus arutelu spordikooli loomise osas. Kodus ette valmistada oli seda keeruline, kuna tarvis 

on arutelu. Valgas oli varem spordikool, see kaotati ära ja aastaid on mõeldud selle peale, et see 

taastada. Lauri selgitas, et spordikool annaks meile hea võimaluse tagada treenerite pealekasv, 

treenerite palgad, täna teevad treenerid tööd omast entusiasmist, aga spordikooli juures oleks 

kenasti ka õppekavad ja ainekavad ehk sihipärasem ja eesmärgistatud tegevus. See, mida 

treeningutel tehakse, on hetkel täiesti treenerite enda otsustada.  

 

 



Toimus arutelu:  

Meelis: Spordivaldkonna rahastust on kogu aeg olnud plaanis muuta ja hetkel on selline 

kuigivõrd kontrollimatu tegevus. Sisulise töö poolt me ei teagi ja tulemusi me praegu ei nõua. 

Spordikooli puhul saaksime seda teha.  

Lauri: Spordikooli juures võiks võtta treenerid palgale, neil on direktor, kes nende tegevust 

jälgib – täna me ei hooma seda, et kas trennid reaalselt toimuvad ka. Spordikooli juures oleksid 

tunniplaanid jne. Näiteks ka üks buss kooli peale. Täna käivad paljud klubid abi otsimas, et 

endale buss soetada, aga spordikooliga saaks ühist kasutada.  
 

Monika: Raha ju ikkagi kuskil üle pole. Kas täna makstavad rahad läheksid siis teise kohta?  

Lauri: Sellisel juhul tuleks rahastusmudelit väga plaju muuta.  

Kalmer: Klubisid kaotada ei tohi.  

Meelis: Selge see, et toetama peab ikka.  

Peeter: Klubidelt võib vastuseis tulla.  
 

Valev: Palju seal võiks suundasid ja õppekavasid olla?  

Lauri: Mina näen täna suuremat võimalust, et saaksime ka filiaalid teha.  

Meelis: Kamba peale saame harrastajad kokku ja saaks ka filiaale teha.  

Lauri: Võrus on analoogne süsteem – on nii spordikool kui ka MTÜ-d ja teatud grupid on 

mõlemal pool. Täiskasvanud on MTÜ all ja nooremad on koolis.  

Peeter: Väikeste puntide kokkuvedamine hakkab ka kulukaks minema.  

Meelis: Tulebki alustada kaardistamisest.  

Arne: Kui me selle transpordisüsteemi käima saaks, siis toimiks see kõik Valgas väga hästi. 

Transport hakkab suurt rolli mängima.  
 

Monika: Mida meil siis spordikooli rajamiseks vaja on?  

Lauri: Esiteks on vaja kaardistada spordialad; siis treenerid, treenerite palgad ja siis edasi 

spordikooli eelarve.  

Meelis: Kõigepealt tuleks ikka vaadata, kui palju noori on.  

Peeter: Palju jääb täna raha taha, sest lapsed ei saa suuri summasid maksta.  

Arne: Maksmist ära jätta ei saa, sest see distsiplineerib.  

Lauri: Eks spordikooliga jääks ka lapsevanemale omaosalus, nagu ka teistes spordikoolides.  

Meelis: Ja kui mõni maksta ei jõua, siis saab toetust küsida.  
 

Monika: Tegelikult peame ju edaspidi samade inimeste baasilt hakkama saama.  

Peeter: Kui on täistöökoht saada, siis tuleks uusi ka.  

Tiia: Koolitust on ka neile vaja.  

Lauri: Samas on suur probleem, et meil pole treenerite pealekasvu. Kui treener ära läheb, siis 

klubi tegevus sureb. Spordikool hakkaks ka endale treenereid kasvatama. Samuti saaks me 

MTÜ-delt ära võtta ka raamatupidamise jms-e asjaajamise kohustuse. Teatud treenerid oleks 

nõus tulema üle ja teatud treenerid ei ole.  

Monika: On meil kuskilt ikka võrdlust võtta, et mis on spordikooli eelarve jne?  

Kalmer: Kalkulatsioon oleks vaja teha: kui palju läheb ja palju huvilisi on.  

Lauri: Kui räägime maja ülalpidamiskuludest, siis maja ülalpidamine on meil juba täna ja seega 

kulud ei kasvaks.  

Meelis: Võru näide ei ole hea, sest on kuulda, et see väga hästi ei tööta.  

Kalmer: See, mis õige on, seda ei tea keegi.  

Lauri: Võrul on keeruline süsteem, jah.  

Meelis: Minu arvates on asjal jumet, aga eelarvet on täna keeruline teha, sest peaksime alustama 

nõudlusest ja selle kaardistamisest.  

 

 



Valev: Spordikool toimiks siis kooli välisel ajal?  

Lauri: Jah, huvikoolina.  
 

Valev: Meil on kaks sellist näidet. Transpordi koha pealt. Lapsed käisid suusakoolis – Valgas 

ja Otepääl – 2 h läks sõitmise peale ja lapsed jõudsid koju alles seitsme või kaheksa ajal.  

Meelis: Asjaajamise pealt saaks kokku hoida palju. Kunagi oli ka suur unistus see, et oleks 

spordiklassid ja nende tunniplaan oleks ka sellisel juhul vastav.  

Arne: Õppekavasse enam väga ei mahu.  

Kalmer: Valikaineid on palju ja nende arvelt saab palju teha.  

Lauri: Sellisel juhul on meil kergem ka õpilasi kohale saada võistlustele. Nt direktor ütleb, et 

osalete – see on õppekavas sees ja noored on kohal osalemas.  

Tiia: Seejuures oleks hea ka see, kui ka linnas jääb pinda väheks, siis saame ka ümberkaudsete 

ruume kasutada.  
 

Lauri: Kuidas üldiselt mõte tundub? Juuniks ei jõua.  

Monika: Ühinemislepingusse saame kirjutada, et tahame ja siis tuleb mitu aastat tööd teha.  

Lauri: Selles küsimus ongi, et kas me kõik mõtleme ühiselt.  

Kalmer: Praegu on hea minna ühinemise valguses mõttega, et loome spordikooli.  

Peeter: Paneme komisjoni mõttena juhtkomisjonile kirja.  

Valev: Meil on ikka harrastusspordi tasemel täna see. Professionaalsust oleks juurde vaja küll.  

Lauri: Uitmõte, et spordibaasi ja pindade hooldus võiks ka olla ju spordikooli ülesanne. Nt 

suusatreener ise paneb trenni ajaks valgustuse põlema.  

 

OTSUS: Ühinemislepingusse lisatakse punkt: Kaardistatakse noorte huvialad. Spordi 

valdkonna kaardistuse põhjal analüüsitakse spordikooli loomise võimalikkust.  

OTSUS: Kaardistamist võimalike spordialade ja treenerite osas saab alustada juba sel sügisel, 

enne ühinemist.  

 

Täiendav info:  
KOV Mis spordialad? Kui suur 

vajadus/nõudlus? 

Kas hetkel sellised spordialad KOV-is olemas? 

Karula  Suusatamine, 

orienteerumine; 

pallimängud 

mäesuusatamine.  

Treenerite 

vajadus: jalgpall  

suusatamine; 

võrkpall.  

Hetkel kooli juurdes ringidena: laskering, 

kergejõustik, jalgpall. SK Karula poolt võrkpall, 

suusatamine, mäesuusatamine. OK Juku-Peedu 

orienteerumine.  

Sangaste  Maastiku vibu 

laskmine, sulgpall  

Nõudlus sõltub 

rahastusest.  

Hetkel püsib tegevus osalejate entusiasmil.  

Taheva Võrkpall ja 

orienteerumine  

Vajadus 

professionaalse 

juhendamise 

järele.  

Jah.  

Tõlliste  Võrkpall, 

orienteerumine  

Tulevase 

spordikooli 

võrkpallifiliaal 

Tsirguliinas.  

Võrkpalli treeningud õpilastele. Kohalik ressurss 

olemas (treener, võimla). Vajame juurde kontingenti 

ehk õpilasi.  

Valga  Kõik hetkel 

olemasolevad.   

Huvi on KOV-i 

poolt olemas.  

Uusi spordialasid pole juurde vaja.  

Õru  Disc-golf  Jah.   

 

  



3. MTÜ-d ja nende rahastamine  

Ühinemise koordinaator tegi sissejuhatuse. Monika selgitas MTÜ-de rahastamise olukorda.  

Toimus arutelu selles osas, kuidas täna Valgas kultuuri- ja spordivaldkonna MTÜ-sid 

rahastatakse. Selgitati, et summad on eelarvesse ette planeeritud ning reservi kasutatakse vaid 

erandkorras.  

Monika: Nii suures seltskonnas ei olegi võimalik väga kiiret paindlikkust säilitada.  

Lauri: Kui keegi teeb nt EASi suure projekti, siis see läheb investeeringute realt ja see on ka 

eraldi planeeritud – garantiikirjaga.  
 

Lauri: Peaksime omavahel kokku leppima, et millist taktikat me hakkame kasutama – 

tegevustoetust, ühekordsete projektide toetust vms ja lisaks milliste kriteeriumite alusel; kui 

suur on komisjon, kas on piirkondlikud, kes sinna kuuluvad jne.  
 

Ühinemise koordinaator tõi näite ka mitte kultuuri- ja spordivaldkonna MTÜ-de poole pealt.  

Tiia: Grupeerimine on oluline valdkondade järgi.  

Lauri: Valgas vaadatakse täna kõik MTÜ-d üksipulgi läbi, aga rahastamise korrad on kultuuri- 

ja spordivaldkonna MTÜ-dele.  

Monika: Maapiirkonnad vajavad kindlasti erikohtlemist oma MTÜ-nduses. Nõustamist, 

suunamist.  

Lauri: Aga mis see erisus on?  

Monika: Näiteks ei tohiks olla takistavaid kriteeriume, näiteks osalejate/liikmete arvu vms-e 

suhtes.  

Ene: MTÜ-de rahastamise korda tuleb kindlasti täiendada, sest meil on külade MTÜ-d mis 

teevad kõiki projekte, mille ainult kultuuri- ja spordivaldkonna omasid.  
 

Lauri: MTÜ tegemine ei olegi kohustuslik, aga idee on selles, et nad ei elaks ainult kohaliku 

omavalitsuse eelarvest.  

Arutati ühtse katuseorganisatsiooni tegemise vajalikkust ja võimalikkust, et kodanikualgatusi 

toetada.  
 

Kalmer: Saame nõustamise ja abistamise poolest toetuda ka kohalikele teenuskeskustele, kes 

saavad infot koguda ja edastada.  
 

Valev: Komisjonidesse peaks ka piirkondadest inimesi saama.  

Lauri: Kas teeme piirkondlikud või teeme ühe komisjoni?  
 

OTSUS: Vahendite jagamiseks moodustatakse üks komisjon, aga seal peavad olema 

piirkondade esindajad sees.  
 

Lauri: Tulebki luua ühtne kord, mis sobib kõigile.  
 

Lauri: Kas jääme ainult ürituste toetuse peale või jätkame ka tegevustoetuse maksmisega?  

Kalmer: Kes seda haldaks?  

Lauri: Võimalus on see, et ainult 4x aastas saab taotleda.  

Kalmer: Maal saab jooksvalt taotleda, sellega ollakse praegu harjunud.  

Lauri: Ühinenud omavalitsuses me seda ju teha ei saa, sest komisjon ei jõua kooski käia.  

Ene: Mina jätaks tegevustoetuse ka, aga ma hetkel ei oska öelda, mille põhjal seda antakse.  

Lauri: Meil on näiteks nii, et esimesel aastal ei saa. Samas kui paneme kõigile ühtse 

tegevustoetuse, siis see ei ole ka võrdne.  

Meelis: Kas Valga variandi võiks põhjaks võtta ja hakata selle peale üles ehitama?  

 

OTSUS: Täiendatakse Valga Linnavalitsuse kordasid nõnda, et korrad poleks linnakesksed ja 

sobiksid ka maapiirkondade MTÜ-dele. Kohalikku omaalgatust ei tohi tappa.  



Toimus arutelu selle osas, et tänane Valga süsteem toetab vaid kultuuri- ja spordivaldkonna 

MTÜ-sid. Nende kõrvale tuleks luua ka kolmas toetuste kord, mis toetaks muid 

kodanikualgatusi ja MTÜ-sid.  

 

Toimus arutelu selle osas, millised teemavaldkonnad on kultuuri- ja spordikomisjoni arutada 

ja otsustada ning millised mitte (kas külaliikumise toetamise peaks olema kultuuri- ja 

spordikomisjoni arutada).  

 

OTSUS: Olukorda arutatakse juhtkomisjonis ning seejärel edastatakse info otsustest kultuuri- 

ja spordikomisjonini.  

 

 

4. Huviringide ja huvihariduse ühtne koordineerimine  

Arutatakse edasi järgmisel kultuuri- ja spordikomisjoni koosolekul.  

 

 

5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

Ühinemise koordinaator jagas mustandi ühinemislepingu osast, mis on kultuuri- ja 

spordikomisjoni arutada ja otsustada.  

OTSUSTATI:  

1. Järgmine kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub 31. mail 2016 kell 15.00 Valga 

Raekojas.  

2. Arutlusel on kultuuri- ja spordikomisjoni osa ühinemislepingust (kellel pole, saab 

paberkandjal ühinemise koordinaatori käest).  

 

 

Lauri Drubinš        Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  


