
Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade  

ühinemise õiguskomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 22. august 2017 kell 13.00 – 14.30  

Koht: Valga Linnavalistus  

Osalejad: Margus Teder (Karula), Mare Roosipuu (Taheva), Anastasija Kikkas (Valga), 

Maiken Sikk (Õru), Eve Eisen (Tõlliste), Katre Kikkas (ühinemise koordinaator).  
 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  
 

Päevakord:  

1. Päevakorra kinnitamine;  

2. Valga Keskraamatukogu põhimäärus;  

3. Valga Avatud Noortekeskuse põhimäärus;  

4. Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord;  

5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks. 

 

 

1. Päevakorra kinnitamine  

Anastasija tutvustas varasemalt väljasaadetud päevakorda ning tegi ettepaneku päevakord 

kinnitada.  

Otsustati: Päevakord kinnitati ühehäälselt.  

 

2. Valga Keskraamatukogu põhimäärus   

Toimus üldine arutelu seoses uue omavalitsuse hallatavate asutuste põhimääruste 

koostamisega.  

 

Otsustati: Kõikide hallatavate asutuste põhimäärused võiksid olla üht moodi üles ehitatud ning 

ka sisult kajastama sarnaseid punkte.  

 

Valga Keskraamatukogu põhimääruse eelnõus parandati väiksemad vead (näiteks seoses 

aadressidega). Toimus arutelu Valga Keskraamatukogu põhimääruse eelnõu üle. Lisaks viidi 

sisse muudatused, mille sisu tuleneb Rahvaraamatukogu seadusest.  

 

Otsustati: Sõnastada nõukogu koosseisu sätestav lõige järgmiselt: „Nõukogu koosseisu 

kinnitab vallavalitsus, nimetades nõukogu esimehe, aseesimehe ja kolm liiget.“  

 

Valga Keskraamatukogu määruse eelnõu rakendussätetesse lisati senised kehtivad määrused, 

mis tuleb uue põhimääruse kehtestamisega kehtetuks tunnistada.  

 

Otsustati: Ühinemise koordinaator saadab Valga Keskraamatukogu põhimääruse eelnõu uuesti 

üle vaatamiseks kõikidele ühinemispiirkonna raamatukogudele. Seejärel vaatab eelnõu 

veelkord üle õiguskomisjon.  

 

 

 



 

3. Valga Avatud Noortekeskuse põhimäärus  

Toimus arutelu seoses Valga Avatud Noortekeskuse põhimäärusega.  

 

Õiguskomisjon tegi järgmised muudatusettepanekud:  

 Asutuse nimetus võiks olla ainsuses, mitte mitmuses ehk „Valga Avatud 

Noortekeskus“.  

 Lisada esimesse paragrahvi lõige kaks „Noortekeskuse ametlik nimetus on eesti keeles 

Valga Avatud Noortekeskus, inglise keeles Valga Open Youth Centre.“  

 Sätestada, et Valga ANK on kogu asutuse ametlik lühend, mitte vaid Valga oma.  

 Allüksuse nime üle võiksid otsustada noorsootöötajad koha peal.  

Otsustati: Saata Valga Avatud Noortekeskuse põhimäärus arutamiseks tagasi piirkonna 

noorsootöötajatele. Seejärel vaatab eelnõu veelkord üle õiguskomisjon.  

 

 

4. Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord  

Õiguskomisjon vaatas üle noorte omaalgatuslike projektide toetamise korra. Toimus arutelu. 

Viidi sisse väiksemad muudatused.  

 

Otsustati: Saata Valga Avatud Noortekeskuse põhimäärus arutamiseks tagasi piirkonna 

noorsootöötajatele. Seejärel vaatab eelnõu veelkord üle õiguskomisjon.  

 

 

5. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

 

Muid küsimusi ei olnud. Järgmise koosoleku aeg lepitakse kokku elektrooniliselt.  

 

 

 

Anastasija Kikkas        Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja      Koosoleku protokollija  


