
 

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

ühinemisläbirääkimiste  

kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 20. aprill 2016 kell 12.30 – 14.00  

Koht: Valga Raekoda  

Osalejad: Katre Kikkas (ühinemise koordinaator), Ene Kaas (Karula), Valev Sisov (Karula), 

Peeter Adler (Sangaste), Monika Rogenbaum (Taheva), Külli Mannas (Taheva), Tiia Pärnik  

(Tõlliste), Kalmer Sarv (Õru), Meelis Kattai (Valga), Lauri Drubinš (Valga).   

Puudujad: Heili Freimanis (Sangaste), Tuuli Merimaa (Sangaste), Tõnu Sõrmus (Tõlliste), 

Kaire Kuvvas (Õru), Kristjan Tiideberg (Õru).  

 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  
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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; täna toimub kolmas juhtrühma koosolek. 

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. Kultuuri- ja spordikomisjoni töökorraldus  

Ühinemisläbirääkimiste komisjonide töö paremaks korraldamiseks on enamikus Valga 

piirkonna volikogudes vastu võetud „Valga linnavolikogu poolt algatatud 

ühinemisläbirääkimiste ajutuste ühinemiskomisjonide töökord“. Selle kohaselt valivad 



valdkondlike komisjonide liikmed oma liikmete hulgast lihthäälteenamuse alusel esimehe ja 

aseesimehe. 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.  

 

Vastavalt töökorrale peab kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimuma vähemalt üks kord 

kuus.  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.  

 

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni poolt on kultuuri- ja spordikomisjonile arutada 

järgmised teemad: 

 Kultuurikeskused, rahvamajad, vabaajakeskused;  

 Raamatukogud;  

 Spordirajatised;  

 MTÜ-de toetamise süsteem; kodanikualgatuse toetamise süsteem;  

 Huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalused igale eale. 

 

3. Kultuuri- ja spordikomisjoni sisuline töö  

Iga kohaliku omavalitsuse üksuse esindajad tegid hetkeolukorra ülevaate kultuuri- ja 

spordivaldkonnast. Hetkeolukorra ülevaade on koondatud eraldi dokumendiks, mis on selle 

protokolli lisa. Koosolekul tegeleti kultuurikeskuste, rahvamajade, vabaajakeskuste, 

raamatukogude ja spordirajatiste hetkeolukorra kaardistamisega. MTÜ-de toetamise süsteem; 

kodanikualgatuse toetamise süsteem; huvitegevuse ja vaba aja veetmise võimalused igale eale 

ning muuseumid jäävad edasiseks tööks.  

 

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

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

OTSUSTATI: 

1. Järgmine ühinemisläbirääkimiste kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub 18. 

mail 2016 kell 15.00 Valga Raekojas.    
2. Järgmiseks koosolekuks valmistatakse ette järgmised teemad (koordinaator teeb vormi 

ja komisjoni liikmed annavad sisendit):  

a. Spordikooli loomise võimalikkus (vajadus ühtse koordineerimise ja jagatud 

treenerite järele) – lisaks on oluline seda kõike rahaliselt toetada;  

b. Huviringide ja huvihariduse ühtne koordineerimine;  

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

 

 

 

Katre Kikkas   

Koosoleku juhataja ja protokollija  


