
 

Valga linna ja Karula, Taheva, Tõlliste ja Õru valdade 

ühinemisläbirääkimiste kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek  
 

PR O TO K O LL  

 

Aeg: 23. august 2016 kell 14.00 – 15.30  

Koht: Õru Kultuurikeskus  

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

(Karula), Külli Mannas (Taheva), Tiia Pärnik-Pernik (Tõlliste), Arne Nõmmik (Tõlliste 

asendaja), Monika Rogenbaum (Taheva), Tõnu Sõrmus (Tõlliste), Katre Kikkas (ühinemise 

koordinaator).  

Puudujad: Valev Sisov (Karula), Kristjan Tiideberg (Õru).  

 

Koosolekul osalejate allkirjalehed on protokolli lahutamatuks lisaks.  

 

Päevakord 

1. Ülevaade juhtkomisjonist ning ühinemislepingu tööversioonist;  

2. Struktuur;  

3. Meetmete kavad ja plaanid;  

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks.  

 

 

1. Ülevaade juhtkomisjonist ning ühinemislepingu tööversioonist  

Ühinemise koordinaator andis ülevaate viimasest juhtkomisjoni koosolekust, mis toimus 12. 

juulil 2016. aastal.  

 

Arutati ühinemistoetust, selle jagunemist ja investeeringuid ning lepiti kokku, et kuna 

soovitakse garantiid, siis ühinemislepingusse lähevad volikogude poolt kinnitatud toetuse 

kasutamine ja prioriteedid investeeringuteks kuni aastani 2020. Otsustati, et kõik komisjonid 

vaatavad üle praeguste ja võimalike meetmete kavad ja edastavad tervikpildi saamiseks 

ühinemise koordinaatori poolt etteantaval vormil vastava valdkonna suuremad 

investeeringuobjektid ning iga projekti kohta ka võimalik välisrahastuse osa ning kirjeldavad 

ka projektijärgseid (püsi)kulusid. Samuti otsustati, et volikogud kinnitavad ühinemistoetusest 

planeeritud prioriteedid hiljemalt septembris 2016.  

Seejärel arutas juhtkomisjon ühinenud omavalitsuse struktuuri. Otsustati, et kõik komisjonid 

peavad vähendama spetsialistide arvu ning iga komisjon peab tegema ettepaneku kolme 

ametikoha vähendamiseks.  

 

Ühinemisläbirääkimiste juhtkomisjoni 12. juuli 2016 otsusega on ühinemislepingu tööversioon 

avalikustatud veebis esmaseks tutvumiseks ja ettepanekute tegemiseks perioodil 18. juuli 2016 

- 26. august 2016.  

Järgmine juhtkomisjoni koosolek on kokku lepitud 6. septembriks 2016 ehk kõik komisjonid 

peavad augusti jooksul saadud ülesanded ära täitma.  

Sellest kõigest tulenevalt tekkis ka tänase koosoleku päevakord ning arutamist vajavad 

küsimused.  

 

 



 

Lauri: Arutasime seda, kuidas kultuurimajade allvussuhe võiks jääda. Mitte ei alluta Valga 

Kultuuri- ja huvialakeskuse, vaid otseselt kultuurispetsialisti alla. Nii tundus loogiline.  

Toimus arutelu seoses huviharidusega ja Valga Muusikakooli tegevuse laiendamisega 

maapiirkondadesse. Ühinemislepingu punkt 8.5.3. tekitas küsimusi, kas muusikakool on 

võimeline selle jaoks. Mis saab siis, kui kool ei ole suuteline?  

 

OTSUS: Valga Muusikakooli tegevuse laiendamise punkti arutatakse edasi koos haridus- ja 

noorsootöökomisjoniga (kolme komisjoni ühiskoosolekul).  

OTSUS: Lauri saab kokku Valga Muusikakooli direktoriga ning arutab punkti täitmise 

korraldamist.  

 

Arne: Tunnistan ausalt, et süvenesin alles nüüd sellesse ja kohe tekkis küsimus. Kas on see 

kohustus olemas, et ainult siis, kui on selts, saab rahastust küsida?  

Lauri seletas tänast Valga linna toetuste jagamise hetkeolukorda ning varasemalt kultuuri- ja 

spordikomisjonides kokkulepitut. Eelarvepõhine süsteem. Seltsid võivad koonduda ühe või 

teise MTÜ alla.  

 

Kui MTÜ-l põhikirjaliselt kõik asjad sees, siis on võimalit toetusi taotleda ja sellega teha.  

Ene: Üleminekuperiood peab olema, nagu kokku leppisime.  

Mõned taidlusringid ei ole valmis MTÜ-sid looma, nad ei taha endale aruandlust ja 

raamatupidamist kaela võtta. Tekkis arutelu selle üle, kas võiks tegevustoetuse suuruse kokku 

leppida. Lauri ei taha numbreid sisse kirjutada. Lepiti kokku, et me ei hävita ära ühtki ringi. 

Tegevustoetus on kõigile nagunii. Investeeringute omaosaluseks seoses projektidega on alati 

võimalik reservi taotlus teha.  

 

OTSUS: Ühinemislepingu punkti 8.10.4 lisatakse kaks lauset: „Selleks arvestatakse 

üleminekuperiood kuni 31. detsember 2018. Vastavalt elanike soovile püütakse säilitada enne 

ühinemist tegutsenud huviringid, mis soovivad oma tegevusega jätkata, sõltumata nende 

varasemast töövormist.“  

 

Toimus arutelu seoses hallatavate asutustega.  

 

OTSUS: Kultuuri- ja spordikomisjon palub juhtkomisjonil otsustada, kas meil on vajadus 

ühinemislepingus kõik hallatavad asutused ühekaupa üles lugeda või mitte. Kultuuri- ja 

spordikomisjon selleks vajadust ei näe.  

 

OTSUS: Kultuuri- ja spordikomisjon palub juhtkomisjonil otsustada, milline võiks olla ühtne 

süsteem seoses kultuurimajade/rahvamajade juhatamisega. Kas näiteks kõik eraldi allasutused, 

oma registrikoodiga, millel on oma eelarve ja keegi pannakse eelarve eest vastutama?  

 

Toimus arutelu seoses pärimuskultuuriga.  

 

OTSUS: Ühinemislepingu punkt 8.10.9. sõnastatakse järgmiselt: „Soodustakse kohaliku 

piirkonna pärimuskultuuriga seotud tegevusi“ ning samast punktist võetakse ära lause „Kohalik 

omavalitsus toetab laste tegevusi, mis on seotud pärimuskultuuriga.“  

 

 

 

 



2. Struktuur  

 

Juhtkomisjon andis ühinemisläbirääkimiste komisjonidele ülesandeks vaadata üle struktuur 

ning vähendada ametnike arvu kolme võrra. Kultuuri- ja spordikomisjon arutas struktuuri.  

 

Spordi- ja noorsootööspetsialist vallas võib olla üks juhul, kui igasse piirkonda saab 

kindlasti täiskoormusega noorsootöötaja.  

 

 

3. Meetmete kavad ja plaanid  

 

Kuna seda päevakorrapunkti ei jõutud ette valmistada, saadavad kõik omavalitsuste 

esindajad (omavalitsuste kaupa) täidetud tabeli ühinemise koordinaatorile hiljemalt 

esmaspäeva, 29. augusti 2016 hommikul kella kümneks!  

 

 

4. Muud küsimused ja kokkulepped edaspidiseks  

OTSUSTATI:  

1. Järgmine kultuuri- ja spordikomisjoni koosolek toimub 14. septembril 2016 kell 14.00 

Hargla Maakultuurimajas.  

 

 

 

Lauri Drubinš        Katre Kikkas  

Koosoleku juhataja       Koosoleku protokollija  


