
 

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 – 10.15  

Koht: Valga Linnavalitsus   

Osalejad: Lauri Drubinš (Valga), Meelis Kattai (Valga), Kalmer Sarv (Õru), Ene Kaas 

(Karula), Arne Nõmmik (Tõlliste asendaja), Valev Sisov (Karula), Katre Kikkas (ühinemise 

koordinaator).  

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

Puudujad: Külli Mannas (Taheva), Monika Rogenbaum (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. Küla- ja asumivanemad ning neid ühendav kogu;  

3. Kodanikuühenduste, alevike ja külaseltside ning kultuurikollektiivide ja spordiklubide 

vallaeelarvest rahastamise kord;  

4. Sündmuste ja tunnustusürituste kaardistamine;  

5. Spordikooli loomise analüüs;  

6. Raamatukogude ümberkorraldamine;  

7. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.  

 

 

1. Päevakorra kinnitamine  

Lauri tutvustas päevakorda ning tegi ettepaneku see kinnitada.  

 

OTSUS: Päevakord kinnitati ühehäälselt.  

 

 

2. Küla- ja asumivanemad ning neid ühendav kogu  

 

Toimus arutelu seoses seniste küla- ja asumivanematega. Ühinemispiirkonnas pole hetkel 

kuskil külavanema statuuti vms dokumenti. On nö säde-inimesed, kes vabatahtlikult asju 

korraldavad. Arutati, et eeskuju võiksime võtta Võrumaalt Vastseliina vallast ja Viljandimaalt 

Viiratsi vallast. Koosolekul tutvuti mõningate volikogu määrustega.  

 

Leiti, et oleks mõistlik eeskuju võtta nendest piirkondadest, kus küla- ja asumivanemate kord 

juba toimib ja töötab.  

 

OTSUS: Ühinemise koordinaator koostab olemasolevate määruste põhjal eelnõu mustandi ning 

saadab selle komisjonile tutvumiseks-arutamiseks.   

 

 



3. Kodanikuühenduste, alevike ja külaseltside ning kultuurikollektiivide ja 

spordiklubide vallaeelarvest rahastamise kord  

Toimus arutelu seoses kodanikuühenduste, alevike ja külaseltside ning kultuurikollektiivide ja 

spordiklubide praeguse ja tulevase rahastamisega. Komisjoni liikmed tutvustasid lühidalt seda, 

millised süsteemid neil praegu toimivad ning millised on murekohad või hirmud seoses tulevase 

rahastamisega.  

 

Arutati seda, kas kõik MTÜ-dele antavad toetused peaksid olema koos ühes volikogu määruses 

või mitte. Komisjon oli ühtsel seisukohal, et tarvis on jagada nii tegevustoetust (põhitegevuse 

jaoks) kui ka ürituste korraldamise toetust.  

 

Toimus arutelu ka selle üle, mida toetuste jagamisel arvestada, mida mitte. Suurimad erinevad 

tekivad seoses osalejate arvude arvestamisega – linnapiirkonnas selgelt rohkem osalejad kui 

maapiirkondades. Tehti ettepanek, et sporditoetuste määrusesse tuleks eraldi ka tulemussport 

lisada.  

 

OTSUS: Tehakse eraldi kolme valdkonna toetamise eelnõud: 1) noorsootöö; 2) sport; 3) 

kultuur ja külaelu. Ühinemise koordinaator koostab eelnõude mustandid ning saadab need 

komisjonile tutvumiseks-arutamiseks.   

 

 

4. Sündmuste ja tunnustusürituste kaardistamine  

Ühinemise koordinaator on koostanud tabeli, kuhu tuleks sisse kanda olulisemad ja suuremad 

sündmused juuli 2017 – mai 2018. Lisaks eraldi märkida ära traditsioonilised üritused. 

Komisjoni seisukoht on, et kindlasti tuleks jätkata ka laulu- ja tantsupeo korraldamisega. 

Järgmisel koosolekul võetakse see uuesti arutlusele täidetud tabeli põhjal.  

 

Tuleb koondada ka praeguste ühinemispiirkonna omavalitsuste tunnustusüritused ning lisada 

juurde kõik maakondlikud, mis on meie piirkonna jaoks olulised. Hetkel on otsustatud, et 

maakonna vapi- ja teenetemärgi hoidjaks jääb Valgamaa Omavalitsuste Liit.  

 

Komisjon arutas ka edaspidist Valga linna aukodaniku valimist ja raemedali välja andmist. 

Leiti, et need peaksid säilima, kuid mingi aumärk peaks juurde tulema.  

 

OTSUS: Ühinemise koordinaator koostab tabelid ja saadab need komisjoni liikmetele 

täitmiseks.  

 

 

5. Spordikooli loomise analüüs  

Toimus arutelu seoses spordikooli loomisega. Arutati seda, kui kiire selle analüüsi 

koostamisega on ehk kas peaksime seda tegema sel aastal või võib lükata 2018. aastasse. 

Endiselt oldi ühel nõul, et sellist analüüsi on kindlasti vaja, kuid leiti, et sellega pole kiire.  

 

OTSUS: Spordikooli loomise analüüsiga tegeletakse 2018. aasta jooksul.  

 

 

 

 



6. Raamatukogude ümberkorraldamine  

Raamatukogudel on juba eeltöö kaardistamise osas ära tehtud. Kokku on ühinemispiirkonna 

peale hetkel üheksa erinevat raamatukogu, mille tegevus koondatakse Valga Keskraamatukogu 

alla.  

 

Hetkeolukord: Hargla Raamatukogu peaks sügisel peaks kolima koolimajja (toimub kooli- ja 

rahvaraamatukogu ühendamine); Kaagjärve Raamatukogu asub praegu 4-toalises korteris 

(peaks kolima uude asukohta 4- ja 3-toalisesse koos külakeskusega); Koikküla Raamatukogu 

asub praegu Hargla Kooli lasteaiaga ühes majas (asub Koikkülas), võib-olla ootab ees kolimine 

samas majas teistesse ruumidesse; Laatre Raamatukogu asub Laatre Vabaajakeskuses ja jätkab 

samades ruumides; Lüllemäe Raamatukogu asub 3-toalises korteris, kui luuakse Karula 

multifunktsionaalne keskus, siis kolitakse sinna; Sooru Raamatukogu asub Sooru Rahvamaja 

II korrusel ja jätkab samades ruumides; Tagula Raamatukogu asub 2-toalises ahjuküttega 

korteris, kuid soovitakse selle laienemiseks osta ka kõrvalkorter; Tsirguliina Raamatukogu 

asutab Tsirguliina Keskkoolis ning vastutab nii rahva- kui kooliraamatukogu töö eest (lisaks 

toimib seal ka postipunkt); Õru Rahvaraamatukogu asub kokku ehitatud 3- ja 4-toalises korteris 

ning jätkab samades ruumides.  

 

Edasi tegeleb raamatukogude ümberkorraldamisega Valga Keskraamatukogu direktor Endla 

Schasmin.  

 

OTSUS: Endla Schasmin koostab uue Valga Keskraamatukogu põhimääruse eelnõu ning 

saadab selle komisjonile tutvumiseks-arutamiseks.  

 

 

 

7. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

OTSUSTATI:  

1. Järgmine kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub 15. augustil 2017 kell 09.00 

Valga Linnavalitsuses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauri Drubinš        Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  


