VALGA VALLAVALITSUS
ERAKORRALISE ISTUNGI PROTOKOLL
Istung viidi läbi Microsoft Teams keskkonnas
ja Valga Vallavalitsuse istungitesaalis

8. juuni 2021 nr 19

Istungi algus kell 15, lõpp kell 16.45

Juhatas vallavanem Monika Rogenbaum
Protokollis vara valitsemise juhtivspetsialist vallasekretäri ülesannetes Pille Meriroos
Võtsid osa: Põim Kama (Microsoft Teams keskkonnas, Enno Kase (Microsoft Teams keskkonnas),
Kalev Laul (Microsoft Teams keskkonnas), Monika Rogenbaum, Meeli Tuubel
Kutsutud: Microsoft Teams keskkonnas osalesid rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat,
meediaspetsialist Lea Margus, kultuurispetsialist Merce Mäe, metsandusspetsialist Ainar Pikk, spordija noorsootööspetsialist Tõnu Vahtra
Vallavanem Monika Rogenbaum avas istungi ja tutvustas istungi päevakorda.
Asevallavanem Meeli Tuubel tegi ettepaneku lisada päevakorda Valga Vallavolikogule suunatavate
määruste „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“, „Noorte omaalgatuslike projektide toetamise
kord„ ja „Loa andmine riigihanke „Lüllemäe Põhikooli lasteaia moodulruumide kasutusrent“
korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks“ eelnõud.
Vallavanem Monika Rogenbaum tegi ettepaneku arutada muude küsimuste all Valga Vallavalitsusele
edastatud rahvaalgatuse „Ester Karuse peab jätkama Valga vallavanemana“ küsimust ning Valga valla
2021.aasta I lisaeelarve 2. lugemisel tehtud muudatusettepanekuid.
Otsustati 5 poolthäälega kinnitada päevakord alljärgnevalt:

1. Vallavara otsustuskorras võõrandamine
Ettekandja: metsandusspetsialist Ainar Pikk
2. Kultuuritöö arendamise projektitoetuse taotluste rahastamine
Ettekandja: kultuurispetsialist Merce Mäe
3. Kultuuritöö arendamine projektitoetuse taotluste mitterahuldamine
Ettekandja: kultuurispetsialist Merce Mäe
4. Valga Vallavolikogule otsuse „Valga valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruande kinnitamine" eelnõu edastamine
Ettekandja: rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat
5. Reservfondist raha eraldamine
Ettekandja: vallavanem Monika Rogenbaum
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6. Valga Vallavolikogule määruse „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ eelnõu edastamine
Ettekandja: asevallavanem Meeli Tuubel
7. Valga Vallavolikogule määruse „Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord“ eelnõu
edastamine
Ettekandja: asevallavanem Meeli Tuubel
8. Valga Vallavolikogule otsuse „Loa andmine riigihanke „Lüllemäe Põhikooli lasteaia
moodulruumide kasutusrent“ korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks“ eelnõu edastamine
Ettekandja: asevallavanem Meeli Tuubel
9. Muud küsimused
• Valga Vallavalitsusele edastatud rahvaalgatus „Ester Karuse peab jätkama Valga vallavanemana“
• Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve 2.lugemisel tehtud muudatusettepanektest
1. Vallavara otsustuskorras võõrandamine
Ainar Pikk andis ülevaate korralduse eelnõust
Otsustati (5 poolt, 0 vastu)
vastu võtta korraldus nr 233.
2. Kultuuritöö arendamise projektitoetuse taotluste rahastamine
Merce Mäe andis ülevaate korralduse eelnõust
Otsustati (5 poolt, 0 vastu)
vastu võtta korraldus nr 234.
3. Kultuuritöö arendamine projektitoetuse taotluste mitterahuldamine
Merce Mäe andis ülevaate korralduse eelnõust
Otsustati (5 poolt, 0 vastu)
vastu võtta korraldus nr 235.
4. Valga Vallavolikogule otsuse „Valga valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta
aruande kinnitamine“ eelnõu edastamine
Rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat andis ülevaate Valga valla 2020. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruandest ja informeeris, et majandusaasta aruanne on
audiitori poolt läbi vaadatud.
Otsustati (5 poolt, 0 vastu)
1. Kiita heaks Valga valla 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne (lisatud).
2. Suunata otsuse „Valga valla 2020. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande
kinnitamine“ eelnõu Valga Vallavolikogule vastu võtmiseks.
5. Reservfondist raha eraldamine
Monika Rogenbaum andis ülevaate korralduse eelnõust
Otsustati (5 poolt, 0 vastu)
vastu võtta korraldus nr 236.
6. Valga Vallavolikogule määruse „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ eelnõu
edastamine
Meeli Tuubel selgitas, et määrusega reguleeritakse rahvastikuregistri järgselt Valga vallas elavate 7–
19aastaste laste ja noorte huvikoolis õppimise ja huvitegevusega tegelemise toetamist Valga valla
eelarvest. Määruse eesmärk on toetada lasterikastes peredes kasvavate noorte ja väljaspool Valga linna
maapiirkondades elavate noorte osalemist huvihariduses ja huvitegevuses.
Rahvastikuregistri seaduse kohaselt esitab isik rahvastikuregistrisse kandmiseks selle elukoha aadressi,
kus ta alaliselt või peamiselt elab. Kui isik kasutab alaliselt või peamiselt elamiseks mitut elukohta,
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esitab ta rahvastikuregistrisse kandmiseks kõigi nende aadressid, valides neist ühe õigusliku
tähendusega elukoha aadressiks. Teised elukohad kantakse rahvastikuregistrisse lisa-aadressidena.
Võrreldes eelmise korraga on sisse viidud järgmised sisulised muudatused:
▪ Põhimõtteline muudatus määruses on sõna õppur asendamine sõnaga noor. Sõna noor annab edasi
sama informatsiooni, mis õppur, kuid kohandub paremini noorsootööga. Samuti ei sobitu sõna
õppur otse huvitegevusse, kuna huvitegevuses ei registreerita noori õpilastena, nagu seda tehakse
huvikoolides.
▪ Täpsustatud on toetusele vastavuse mõistet. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses
osalevat noort eelarveliste vahendite olemasolul, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või
eestkostja rahvastikuregistrijärgne elukoht on Valga vallas ja väljaspool Valga linna territooriumit
elav noor osaleb huvihariduses või huvitegevuses Valga linnas teistes asulates või omavalitsustes
või huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikkas peres kasvav noor. Antud sõnastusega
saab selgemaks, et toetus on mõeldud väljaspool linna elavatele noortele ja lasterikkast perest pärit
noortele.
▪ Muudetud on sõnastust toetuse taotlemiseks esitatud dokumentide loetelus. Varasemalt oli
dokumentide loetelus kirjas, et taotleja esitab informatsiooni huvihariduses ja huvitegevuses
osalemise kohta väljaspool Valga valda. Muudatuses on sõnastust muudetud, sest noored võivad
toetuse saamisel osaleda ka Valga linnas toimuvas huvihariduses või huvitegevuses. Muudetud
sõnastus on kirjas, et taotleja esitab informatsiooni huvihariduses ja huvitegevuses osalemise
kohta.
▪ Täpsustatud on taotluse esitamise kuupäevad. Taotluse koos lisaga võib esitada kolmel korral
aastas: 7. jaanuariks, 7. aprilliks ja 7. oktoobriks. Varasemalt oli kirjas, et iga kvartali esimese kuu
7. kuupäevaks. Varasem sõnastus tekitas taotlejates küsimusi, mis kuupäevaks taotluse esitama
peab. Muudatusega on taotluste esitamise tähtajad konkreetselt ja kõigile mõistetavalt määruses
väljatoodud.
▪ Lisatud on täiendus toetuse taotluste menetlusaja kohta. Vallavalitsus vaatab tähtajaga 7. jaanuar
esitatud taotluse läbi 30 päeva jooksul pärast eelarve vastuvõtmist Valga Vallavolikogu poolt ja
teeb taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse. Antud muudatusega välistatakse
menetlustähtaja ületamine, mis puudutab eelkõige 7. jaanuariks esitatud taotluste menetlemist.
▪ Muudetud ja ümbersõnastatud on makstava toetuse suuruse kehtestamine vallavalitsuse
määrusega. Lisatud on sõnastus, et vallavalitsusel on õigus kehtestada erineva suurusega toetuste
määrad väljaspool Valga linna elavale noorele ja lasterikka pere noorele. Antud muudatus
võimaldab vallavalitsusel määrata igal eelarveaastal toetuste suurused ja määrata väljaspool Valga
linna elavale noorele ja lasterikka pere noorele erinevad toetussummad.
▪ Muudetud on sõnastust määruse sätete rikkumise korral järgnevatest vallavalitsuse õigustest.
Varasemas määruses oli antud vallavalitsusele ka õigus määruse sätete rikkumisel korral keelduda
toetuse taotlejale edaspidi toetuse andmisest. Muudetud sõnastuses on selline õigus väljavõetud,
kuna tegemist ei saa olla tulevikukaristusega vaid rikkumine on seotud ainult konkreetselt esitatud
taotlusega.
Meeli Tuubel tegi ettepaneku suunata määruse „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“
eelnõu Valga Vallavolikogule kinnitamiseks
Otsustati (5 poolt, 0 vastu)
Suunata määruse „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“ eelnõu Valga Vallavolikogule
kinnitamiseks
7. Valga Vallavolikogule määruse „Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord“ eelnõu
edastamine
Meeli Tuubel selgitas, et määrus reguleerib Valga valla eelarvest noorte omaalgatuslike projektide
toetuse taotlemise, taotluse menetlemise, toetuse andmise, toetuse andmisest keeldumise ja toetuse
kasutamise üle järelevalve teostamise korra.
Võrreldes eelmise korraga on sisse viidud järgmised sisulised muudatused:
▪ Täpsustatud on noorte omaalgatusliku projekti toetuse andmise tingimust. Toetust eraldatakse
noortele suunatud ürituse, kontserdi, võistluse, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või
muu ettevõtmise korraldamiseks, mis on suunatud vähemalt kümnele noorele. Varasemalt
puudus kaasatavate noorte hulk, mis võimaldas omaalgatusliku projekti kirjutada ka ainult
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paari noore kaasatusele. Antud muudatus tagab suurema noorte kaasamise projektidele, seeläbi
suureneb projektist kasusaavate noorte hulk.
▪ Juurde on lisatud omaalgatusliku projekti raames mitte toetatavad tegevused, et täpsemini
reglementeerida toetuse kasutamist ja vältida toetuse omakasupüüdliku kasutamist.
Tegevused, mida antud korrast ei toetata on järgnevad: klassiekskursioonide ja klassiõhtute
korraldamine, vahendite soetamine (erandjuhul võib toetust taotleda kindla asja soetamiseks,
mis jääb edaspidiselt üldkasutatavaks või on vajalikud tulevaste ürituste läbiviimiseks),
huviringide tegevus, varasemalt vallavalitsuse poolt toetust saanud tegevused.
▪ Noorte omaalgatuslike projektide toetuse määrale sai lisatud piirang. Toetust makstakse kuni
500 eurot ühe projekti kohta.
▪ Juurde on lisatud projekti kajastamist nõudev punkt. Projekti elluviija kindlustab projektis
läbiviidava ürituse kajastamise sotsiaalmeedias, valla lehes või muudes avalikes kanalites.
▪ Toetuse eraldamisel ei sõlmita enam lepinguid, kõik poolte õigused, kohustused ja vastutus
kajastatakse toetuse andmise haldusaktis.
Meeli Tuubel tegi ettepaneku suunata määruse „Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord“
eelnõu Valga Vallavolikogule kinnitamiseks
Otsustati (5 poolt, 0 vastu)
Suunata määruse „Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord“ eelnõu Valga
Vallavolikogule kinnitamiseks
8. Valga Vallavolikogule otsuse „Loa andmine riigihanke „Lüllemäe Põhikooli lasteaia
moodulruumide kasutusrent“ korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks“ eelnõu edastamine
Meeli Tuubel selgitas, et Lüllemäe Põhikool esitas 23.03.2021 taotluse uue sõimerühma ja
lasteaiaruumide laiendamise vajaduse kohta alates 2021. aasta augustist seoses lasteaialaste arvu tõusu
ja vanuselise koosseisuga. Hetkel käib Lüllemäe kahes maksimumini täidetud rühmas kokku 36 last.
Kohasoovijaid on õppeaasta jooksul olnud veelgi, kuid neile on pidanud ära ütlema. Sügisel lähevad
kooli nendest rühmadest 7 last. Uuest õppeaastast alates vajavad Lüllemäele lasteaiakohta 41 last,
kellest kaks on puudega ning võtavad kokku kuue lapse koha. Seega on vajadus vähemalt 45
lasteaiakoha järgi. Sõimeealiseid on sügisel hetkeseisuga 10 last. On kujunenud vajadus sõimelapsed
omaette rühma paigutada. Lüllemäe praegusest kahest rühmast saavad sobitusrühmadest liitrühmad
(kummaski rühmas eri vanuses lapsed ja üks puudega laps). Sõimerühma avamiseks on tarvis Lüllemäe
Põhikooli personali koosseisu alates 2021. aasta augustist lisada kolm ametikohta (2 õpetajat, 1 õpetaja
abi).
Sõimerühma avamiseks on vaja rajada ka ruumid. Praegused rühmad tegutsevad kooli endise
internaadihoone II korrusel. Ühte rühma sinna juurde rajada ei mahu. Lisaks ei ole juba praegu kahe
kõrge trepi mitu korda päevas läbimine alla kahe-kolmeaastastele ohutu ega eakohane. Kooli laguneva
abihoone asemele on vajalik rajada ajutine soojakutest sõimerühma maja koos paari vajaliku
abiruumiga.
Soojakutest tehtud majade kohta esialgset uurimust tehes selgus, et näiteks Ramirent on varem
lasteaedadele selliseid hooneid ehitanud (kõiki rühmaruumidele esitatavaid nõudeid täites). Kui rentida
soojakutest maja näiteks kolmeks aastaks, on ruutmeetri hind ~13−15 eurot/kuus. Selle sisse kuulub
ka kuni 10 m raadiusesse jäävate vee, kanali ja elektri liitumispunktidega ühendamine ning kõik
joonised, kooskõlastused ja load. Praeguse abihoone pindala on 190 m2. Rühm võtaks enda alla ~100
m2 (mänguruum, magamisruum, garderoob, tualett- ja pesuruum). Koos uue hoone rajamisega on vaja
sisustada ka hetkel praktiliselt olematu lasteaia mänguväljak ning selle ümber rajada uus laiema
haardega piirdeaed. Samuti on vaja eelnevalt lammutada olemasolev ohtlikus seisus abihoone.
Rendileping sõlmitakse kaheks aastaks, eeldatav maksumus rendilepingu perioodiks kokku
36 000 eurot.
Meeli Tuubel tegi ettepaneku suunata otsuse „Loa andmine riigihanke „Lüllemäe Põhikooli lasteaia
moodulruumide kasutusrent“ korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks“ eelnõu Valga Vallavolikogule
kinnitamiseks
Otsustati (5 poolt, 0 vastu)
Suunata otsuse „Loa andmine riigihanke „Lüllemäe Põhikooli lasteaia moodulruumide kasutusrent“
korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks“ eelnõu Valga Vallavolikogule kinnitamiseks.
9. Muud küsimused
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Valga Vallavalitsusele edastatud rahvaalgatus „Ester Karuse peab jätkama Valga vallavanemana“
Heiki Trakmann algatas 27.04.2021 www.rahvaalgatus.ee lehel rahvaalgatuse „Ester Karuse peab
jätkama
Valga
vallavanemana“.
12.05.2021
edastati
vastav
pöördumine
https://kohalik.rahvaalgatus.ee/initiatives/d494a948-b91a-4f5a-9e5a-97f148537f65
Valga
Vallavalitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (edaspidi KOKS) § 32 alusel
menetlemiseks.
Vähemalt ühel protsendil hääleõiguslikel vallaelanikel, kuid mitte vähem kui viiel hääleõiguslikul
vallaelanikul on õigus teha kohaliku elu küsimustes vallavolikogu või -valitsuse õigusaktide
vastuvõtmiseks, muutmiseks või kehtetuks tunnistamiseks algatusi, mis võetakse arutusele
hiljemalt kolme kuu jooksul.
Valga Vallavalitsus teostas pöördumisele allakirjutanute hääleõiguse kontrolli ning tuvastas, et 514
allkirja andjast olid Valga valla elanikud 310 ning 204 oli teistest omavalitsustest. Vallaelanike
üldarv seisuga 01.05.2021 oli 15 367, neist vanuses 16−… oli 13 130, sellest 1% on 131,30. Seega
KOKSis ettenähtud 1% nõue oli täidetud.
KOKS § 32 lõike 2 kohaselt edastatakse algatus vallavalitsusele vastava eelnõuna, millele lisatakse
allkirjadega varustatud algatuse esitajate nimekiri. Kui algatatud küsimus kuulub volikogu
pädevusse, esitab valitsus selle ühe kuu jooksul volikogule lahendamiseks koos omapoolse
seisukohaga.
28.05.2021 edastas H. Trakmann Valga Vallavalitsusele avalduse, milles teatas, et tema kui
rahvaalgatuse algataja soovib tühistada 514 allkirjaga dokumendi „Ester Karuse peab jätkama
Valga vallavanemana“ ning palub volikogul mitte menetlusse võtta vastavat rahvaalgatust. Valga
Vallavalitsus arutas edastatud algatust ning H. Trakmanni poolt 28.05.2021 esitatud avaldust
8.06.2021 vallavalitsuse istungil ning leidis, et sõltumata H. Trakmanni avaldusest edastab
vallavalitsus rahvaalgatuse teksti koos selgitustega vallavolikogu 21.06.2021 istungile
informatsiooniks.
Küll aga peab vallavalitsus oluliseks märkida, et käesolev rahvaalgatus ei sisalda eelnõu, mida
vallavolikogu saaks arutada ning seega ei ole rahvaalgatus kooskõlas KOKS § 32 lõikega 2. Valga
Vallavalitsus annab H. Trakmannile teada, et juhul kui ta soovib, siis on ta oodatud 21.06.2021
toimuvale Valga Vallavolikogu istungile.

•

Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve 2. lugemisel tehtud muudatusettepanektest.
Vallavanem Monika Rogenbaum andis ülevaate eelmisel volikogu istungil Valga valla 2021. aasta
I lisaeelarve 2. lugemisel tehtud muudatusettepanekutest ning andis teada, et vallavalitsus viis
eelarve tasakaalu.
Monika Rogenbaum tegi ettepaneku jätkata Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve 2. lugemist.

/allkirjastatud digitaalselt/
Monika Rogenbaum
juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Pille Meriroos
protokollija

