VALGA VALLAVOLIKOGU
ERAKORRALISE ISTUNGI PROTOKOLL
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus

21. juuni 2021 nr 47

Istung algas kell 16, lõppes kell 20.20
Juhatasid vallavolikogu esimees Lauri Drubinš
vallavolikogu aseesimees Allain Karuse (päevakorrapunktid nr 8, 9, 11, 15)
Protokollis vallakantselei juhtivsekretär Liina Pettai
Istungist võtsid osa vallavolikogu liikmed: Vilju Arna, Lauri Drubinš, Vladimir Baranov, Julia
Belova, Kalev Härk, Andres Illak, Igor Jallai, Jelena Jallai, Allain Karuse, Ester Karuse, Jüri
Konrad, Kaupo Kutsar, Kalev Luts, Valentina Melehhova, Viktor Mägi, Alar Nääme, Tõnu
Reinup, Siiri Reiljan, Feliks Rõivassepp, Kalmer Sarv, Teresa Sale, Viljar Schmidt, Ants Tiisler,
Ivar Unt, Oleg Vahrin, Mart Vanags
Puudus Rein Randver
(registreerimisleht istungi protokollile lisatud)
Kutsutud osalema: vallavanem Monika Rogenbaum (Zoomi e-keskkond), asevallavanem Enno
Kase (Zoomi e-keskkond), asevallavanem Meeli Tuubel (Zoomi e-keskkond), vallavalitsuse liige
Põim Kama (Zoomi e-keskkond), vallavalitsuse liige Kalev Laul (Zoomi e-keskkond),
vallasekretär Diana Asi, rahandusteenistuse juhataja Annely Adrat (Zoomi e-keskkond),
meediaspetsialist Lea Margus (Zoomi e-keskkond), kommunikatsioonijuht Kuido Merits (Zoomi
e-keskkond)
Lauri Drubinš avas Valga Vallavolikogu I koosseisu 47. istungi.
Lauri Drubinš avas läbirääkimised istungi päevakorra asjus (päevakorra projekt istungi
protokollile lisatud).
Igor Jallai tegi ettepaneku, et päevakorrapunkti nr 13 „Ülesande andmine Valga Vallavalitsusele
Valga linn, Tähe tn 31a hoone lammutustegevuse algatamiseks“ kaasettekandja on tema.
Ester Karuse tegi ettepaneku päevakorrapunkt nr 4 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise
kord“ välja arvata päevakorrast, kuna sisulisi muudatusi ei ole tehtud ja vallavalitsus peab
sellega tagasi tulema.
Lauri Drubinš pani hääletusele Ester Karuse ettepaneku päevakorrast välja jätta
päevakorrapunkt nr 4 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord“.
Poolt 12, vastu 14, erapooletuid ei olnud
Ettepanekut ei toetatud
Lauri Drubinš pani hääletusele kinnitada muudatustega päevakord.
Ühehäälselt kinnitati istungi päevakord.
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PÄEVAKORRAPUNKT/ EELNÕU number

ETTEKANDJA

KAASETTEKANDJA

1. Vallavanema informatsioon

vallavanem Monika
Rogenbaum

2. Valga valla 2020. aasta konsolideeritud
majandusaasta aruande kinnitamine (OE 1-4/66)

vallavanem Monika
Rogenbaum

revisjonikomisjoni
esimees Ivar Unt

3. Valga valla 2021. aasta lisaeelarve 2. lugemise
jätkamine ja kinnitamine (ME 1- 4/58 )

vallavanem Monika
Rogenbaum

4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord
(ME 1-4/67)

asevallavanem Meeli
Tuubel

5. Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord
(ME 1-4/68)

asevallavanem Meeli
Tuubel

6. Loa andmine riigihanke „Lüllemäe Põhikooli
lasteaia moodulruumide kasutusrent“
korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks (OE 14/69)
7. Valga Kaugõppegümnaasiumi liitmisest
Valgamaa Kutseõppekeskuse õppetööga

asevallavanem Meeli
Tuubel

hariduskomisjoni esimees
Siiri Reiljan;
rahanduskomisjoni
esimees Viktor Mägi
hariduskomisjoni esimees
Siiri Reiljan; kultuuri-,
spordi- ja
noorsootöökomisjoni
esimees Julia Belova;
rahanduskomisjoni
esimees Viktor Mägi
kultuuri-, spordi- ja
noorsootöökomisjoni
esimees Julia Belova;
rahanduskomisjoni
esimees Viktor Mägi
hariduskomisjoni esimees
Siiri
Reiljan;
rahanduskomisjoni
esimees Viktor Mägi

8. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate
ülesannete andmine Sihtasutusele Valgamaa
Arenguagentuur (OE 1-4/64)

volikogu esimees
Lauri Drubinš

9. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimine (OE 1-4/70)
10. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu
muutmine (OE 1-4/71)

volikogu esimees
Lauri Drubinš
Komisjoni esimees

11. Vallavolikogu rahanduskomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimine (OE 1-4/72)

volikogu esimees
Lauri Drubinš

12. Vallavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu
muutmine (OE 1-4/73)

Komisjoni esimees

13. Ülesande andmine Valga Vallavalitsusele Valga
linn, Tähe tn 31a hoone lammutustegevuse
algatamiseks (OE 1-4/63)

volikogu liige Siiri
Reiljan

14. Valga Vallavolikogu valimisteks volikogu
liikmete arvu määramine, valimisringkonna
moodustamine ja valimisringkonnas mandaatide
arvu määramine (OE 1-4/65)
15. Informatsiooni ärakuulamine rahvaalgatuse
„Ester Karuse peab jätkama Valga
vallavanemana“ osas

vallasekretär Diana
Asi

asevallavanem Meeli
Tuubel

volikogu esimees
Lauri Drubinš

arengu- ja
majanduskomisjoni
esimees Igor Jallai;
rahanduskomisjoni
esimees Viktor Mägi
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Siiri Reiljan esines avaldusega, milles teatas, et soovib lahkuda Eesti Keskerakonna
fraktsioonist alates 20.06.2021. (Avaldus protokollile lisatud).
Tõnu Reinup esines avaldusega, milles teatas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni
loomisest alates 21.06.2021 ja sellesse kuuluvad Tõnu Reinup, Siiri Reiljan ja Ants Tiisler.
(Avaldus protokollile lisatud).
Ester Karuse esitas kirjalikult arupärimised vallavolikogu esimeele Lauri Drubinšile,
vallavanem Monika Rogenbaumile ja asevallavanem Meeli Tuubelile. (Arupärimised
protokollile lisatud).
Igor Jallai esitas arupärimise Enno Kasele. (Arupärimine protokollile lisatud).
Alar Nääme esitas arupärimise Lauri Drubinšile. (Arupärimine protokollile lisatud).
Allain Karuse esitas arupärimise vallavalitsuse liikmele Põim Kamale. (Arupärimine
protokollile lisatud).

1. Vallavanema informatsioon
Kuulati
Ettekandega esines vallavanem Monika Rogenbaum.
Siiri Reiljan – olete käinud kohtumistel Kaagjärve ja Lüllemäe rahvaga, kuid miks ei ole Teid
näinud komisjonide koosolekutel ja praegu volikogu saalis?
Monika Rogenbaum – olen osalenud volikogu komisjoni koosolekul, kuhu mind on kutsutud ja
kus mul oli päevakorrapunkt. Teistel komisjonide koosolekutel esinesid vastavalt
asevallavanemad. Jaotame vallavalitsuse liikmete vahel oma tööd. Täna on valitsuse liikmed
veebi teel osalemas, sest koroonaturvalisus on endiselt oluline ja saalis on inimesed, kes
vältimatult peavad kohal olema. Usun, et saame ka veebi teel kõik edastatud ja ei pea ohtu
seadma kellegi tervist.
Siiri Reiljan – toimusid kohtumised nii Kaagjärves kui Lüllemäel, meediaspetsialist kajastab
vaid valitsuse liikmeid, kuid miks ei kajastatud opositsiooni liikmeid?
Monika Rogenbaum – lähtusime sellest, kellel oli ettekanne. Me ei tea, millised volikogu
liikmed tulevad kohtumisele ja milliste ettekannetega esinetakse.
Siiri Reiljan – millal vallavanem kohtub Valga linna inimestega?
Monika Rogenbaum – oli kohtumine Valga elanikega, püüan leida aega, et neid kohtumisi
oleks veel.
Siiri Reiljan – kuidas olete rahul Vabaduse tänava lillepotindusega ja kui palju see maksma
läks?
Monika Rogenbaum – tegemist on ühe projektiga, see on algatatud üle-eelmise vallavalitsuse
ajal. Eelmise vallavalitsuse ajal toimus reaalselt plaanide tegemine. Uue vallavalitsuse ajal
toimus mõni tegevus, näiteks Vabaduse tänava kaunistamine lilledega, eesmärgiks on linn
hubasemaks ja kaunimaks muuta. Projekti kogumaksumust praegu ei oska öelda, saadan selle
info teile. Kui projekt on spetsialistide poolt algatatud, siis meie ülesanne on sellega edasi minna.
Siiri Reiljan – dokumendiregistrist on teada, et arhitekt Tintera sai nii-öelda miljöö muutmise
eest 500 eurot preemiat. Kas Vabaduse tänava potindus oli ka üks teema, mille eest Tintera sai
preemiat?
Monika Rogenbaum − mitmed ühendused ja organisatsioonid on Valga valla arhitekti
tunnustanud, viimase tunnustuse sai ta regionaalmaasika auhinna näol. Kõikide nende
tunnustuste ja valla heaks tehtud töö eest on vald teda premeerinud 500 euroga, millest lähevad
tööandja maksud maha. Usume tõesti, et inimene, kes on nii palju panustanud ja ka riiklikku
tähelepanu pälvinud, on seda preemiat väärt.
Ester Karuse – millal on volikogu liikmetel võimalus vallavanemaga kohtuda?
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Monika Rogenbaum – ühel päeval astusite minu uksest sisse, te ei kandnud maski, kuigi
oli maskikandmise kohustus. Oleksime saanud rääkida. Kohtumine on võimalik alati kokku
leppida.
Ester Karuse – Valga linna Uus 14 riigihange kuulutati välja 19. aprillil, miks ei ole siiani
lepingusse mindud?
Monika Rogenbaum – edukaks tunnistatud ettevõtja ei ole valmis täna lepingut sõlmima.
Oleme pidanud läbirääkimisi, valla huvi on leping sõlmida. Puudu on üle 60 tuhande euro, valla
eelarves ei ole piisavalt ehituseks raha arvestatud. Kui valime edukaks tunnistatud pakkujast
järgmine pakkuja, siis on vaja raha juurde leida. Ettevõtja mõtleb ja lubas anda lähiajal vastuse,
kas ta loobub lepingust. Vald on teinud palju, et veenda teda lepingut alla kirjutama.
Ester Karuse – äkki tuletate meelde, kes on projekti finantseerija?
Monika Rogenbaum – 50% KredExilt, ülejäänud osa maksab vald.
Andres Illak – millal algavad ja lõppevad Pedeli paisjärvede puhastustööd?
Enno Kase – täpset tähtaega ei ole tea praegu, annan vastuse, kui olen töökoosoleku
materjalidega tutvunud.
Allain Karuse – kui ettevõtja ei astu lepingusse, millised on leppetrahvid?
Monika Rogenbaum – sanktsioneerimine ei too meile tulemust, ehitushinnad tõusevad ja uus
hange tähendab veel suuremat rahalist väljaminekut.
Ester Karuse – lasteaedades oli lasteaedade toitlustushange, kui kaugel see on?
Monika Rogenbaum − seda koostatakse, vaja on koostada inventari nimekiri. Ülejäänud
ettevalmistus on tehtud.
Ester Karuse – kui pikk on hanke menetlemise tähtaeg? Tänase lepingu lõppemise tähtaeg on
31. august. Oleme hankega hiljaks jäänud.
Monika Rogenbaum – tehnilises kirjelduses on see olemas.
Allain Karuse – kes on see ametnik, kes selle taga on?
Monika Rogenbaum – haridusspetsialist tegeleb selle hankega.
Ester Karuse – mida ootate haridusspetsialistilt?
Monika Rogenbaum – hanke tehniline kirjeldus peab tulema temalt, see on hariduse valdkond,
tema annab sisendi.
Ester Karuse – kui kaugel on loomade varjupaiga hange?
Monika Rogenbaum – nagu lisaeelarvest näete, on see palju kallimaks läinud võrreldes sellega,
kuidas eelmine vallavalitsus on arvestanud. Oleme sinna 15 tuhat eurot pidanud juurde panema.
Ester Karuse −kuidas on loomade ära vedu korraldatud?
Monika Rogenbaum − täpselt samamoodi kui varem.
Ester Karuse – kas seal on leping taga?
Monika Rogenbaum – ei ole muutusi võrreldes kahe kuu taguse ajaga.
Ester Karuse – kas olete kursis ja teadlik, et see hange ebaõnnestus?
Monika Rogenbaum – lisaeelarvega oleme planeerinud täiendavad vahendid. Hulkuvate
loomadega tegelemine on omavalitsusele seadusest tulenev ülesanne ja see hange on läinud
meile kallimaks.
Allain Karuse – kas haridusspetsialist tegeleb toitlustushanke korraldamisega?
Monika Rogenbaum − tema annab sisendi, et saame selle panna riigihangete registrisse ja
kuulutada hange avatuks. Vallavalitsuses on hankekomisjon, kes sellega edasi tegeleb.

2. Valga valla 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine
(OE 1-4/66)
Kuulati:
Ettekandja vallavanem Monika Rogenbaum tutvustas dokumenti. Valga valla 2020. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne on auditeeritud Audiitorbüroo Fides OÜ
vandeaudiitor Toivo Alajõe poolt. Aruandes kajastatakse vallavalitsus koos hallatavate asutuste
ja ametiasutustega, siin on ka konsolideeritud üksused ja need, mis on valla mõju all −AS Valga
Vesi, Savelen OÜ ja SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon ning Sihtasutus Taheva
Sanatoorium. Meil on ka mõned sidusettevõtted – AS Valga Haigla ja Ühismajandamise OÜ.
Majandusaasta aruande kinnitamine volikogu ainupädevuses. Valitsus on sellele oma heakskiidu
andnud.
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Küsimused ja vastused.
Kalmer Sarv – audiitor esitas oma tähelepanekud. Kuidas edasi minnakse ja millal rakendatakse
sisekontrolli?
Monika Rogenbaum – tuginedes audiitorile ja rahandusteenistusele saan kinnitada, et
arvandmed on õiged. Sisekontrolli puudulikkuse osas tegi audiitor Valga vallale märgukirja.
Selle töötas revisjonikomisjon läbi. Eelmine vallavanem Ester Karuse on 26. aprillil käsitsi
allkirjastanud inventuuride läbiviimisega seotud käskkirja, pannud selle kehtima 31. märtsist
2021, kuid inventuure peab tegema aasta lõpu seisuga, nendega võib alustada ka kaks kuud
varem. Annely Adrati sõnul on inventuurid varem tehtud, aga dokumente ei ole selle kohta
esitada. Audiitor pöörab tähelepanu sisekontrolli süsteemi puudujäägile. Ta on minuga pidanud
sellekohase pika vestluse.
Allain Karuse – mis ettevõte on Ühismajandamise OÜ?
Monika Rogenbaum – see on endisest Tõlliste vallast üle tulnud ettevõte, kus Valga vallal on
üks kolmandik osa ja kaks kolmandikku on kellelgi teisel. Sisulist kokkupuudet selle ettevõttega
vallal ei ole ja on soov oma osa üle anda või võõrandada. Oleme leidnud kahe kolmandiku
omaniku ja asunud temaga kirjavahetusse. Meil seal valitsevat mõju ei ole, vallal ei ole ülevaadet
ega kindlust, et olla selles ettevõttes oma osaga. Firma on tegelenud Tõlliste vallas
ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga. Öeldakse, et Toomas Peterson tegeles sellega, et välja
selgitada, millega see ettevõte nüüd tegeleb, kuid kuhugi ei ole jõutud.
Ester Karuse − kuidas toimub antud ettevõttes liikmelisuse teostamine valla poolt?
Monika Rogenbaum – nii nagu see toimus eelmise ja üle-eelmise vallavalitsuse ajal.
Liikmelisuse teostaja on määratud, selleks on Enno Kase, enne seda oli liikmelisuse teostaja
Toomas Peterson. Ühegi koosolekut ei ole toimunud.
Ester Karuse – kui põhjalikult olete majandusaasta aruandega tutvunud?
Monika Rogenbaum – olen algusest lõpuni lugenud.
Ester Karuse – näen siin vigu. Näiteks lehekülg viis on sõna seitsmeliikmeline lahku kirjutatud.
Lauri Drubinš – sisulist muudatust ei saa teha. Võtame teadmiseks, järgmisel aastal parandame
vead.
Ester Karuse – kahetsusväärne, et volikogule esitatakse vigadega dokument.
Andres Illak − redaktsioonilised kirjavead vaadatakse üle, palun neid korrigeerida kui võimalik.
Kuulati:
Kaasettekandja revisjonikomisjoni esimees Ivar Unt − komisjon kuulas ära vallavanema ja
audiitori ning otsustas ühehäälselt soovitada volikogul kinnitada majandusaasta aruanne.
Ester Karuse – aruandes on kirjas, et välja osteti auto Hyundai. Kas teile selgitati, mis autoga on
tegemist ja millega seda kasutatakse?
Ivar Unt – selle kohta komisjonis ei tuntud huvi.
Annely Adrat – see on Valga Vee auto.
Monika Rogenbaum – meil on majandusaasta aruanne konsolideeritud.
Ester Karuse - miks kassareserv ei ole muutunud aasta jooksul?
Annely Adrat – kassareserv on kinnitatud volikogu otsusega, sellepärast ei ole muutunud.
Lauri Drubinš pani hääletusele otsuse eelnõu.
Otsustati:
Häälteenamusega (poolt 22, vastu ei olnud, erapooletuid 4) otsuse eelnõu OE 1-4/66 võtta vastu
vallavolikogu otsusena nr 245 Valga valla 2020. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande kinnitamine.

3. Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve (ME 1-4/58)
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Kuulati:
Ettekandja vallavanem Monika Rogenbaum – kuna eelmisel korral hääletati eelarvesse sisse
ettepanekud, mis viisid eelarve tasakaalust välja, siis katkestamine oli väga kohane meede, et
leida võimalused eelarve tasakaalu viimiseks, sest tasakaalust väljas eelarvet ei ole võimalik
vastu võtta. Priimetsa kooli koristaja pesulappide pesumasin summas 385 eurot on Priimetsa
koolile lisatud, vastav hulk raha on ära võetud Hargla koolilt. Muudatus on tehtud ühe tegevusala
piires. Mis puudutab lasteaia õpetajate abide palgatõusu ettepanekut, millel puudus selle
rakendamise algusaeg ja ettepanekus puudus ka selle maksumus, siis vallavalitsus lahendas selle
nii, et aasta lõpu seisuga on sisemiste reservide arvelt võimalik vastav muudatus sisse viia.
Igor Jallai esines sõnavõtuga – aedniku võtmine oli eelmise volikogu päevakorras, aednik võeti
tööle, koondati jurist. Kui komisjonides arutame kellegi töölevõtmist, aga sama punkti all
koondatakse jurist, siis see alavääristab komisjoni.
Vaheaeg 5 minutit.
Lauri Drubinš pani hääletusele Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve 2. lugemine lõpetamise.
Otsustati:
Häälteenamusega (poolt 17, vastu ei olnud, erapooletuid 9) lõpetati määruse eelnõu ME 1-4/58
Valga valla 2021. aasta lisaeelarve 2. lugemine.
Lauri Drubinš pani hääletusele Valga valla 2021. aasta I lisaeelarve vastuvõtmise.
Otsustati:
Häälteenamusega (poolt 17, vastu ei olnud, erapooletuid 9) määruse eelnõu ME 1-4/58 võtta
vastu vallavolikogu määrusena nr 133 Valga valla 2021. aasta lisaeelarve.

4. Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord (ME 1-4/67)
Kuulati:
Ettekandja asevallavanem Meeli Tuubel tutvustas kehtiva korra uut redaktsiooni, millesse on
viidud sisse lahendused mitmed praktikas tõstetunud probleemidele. Määruse sõnastust on
parandatud ja ajakohastatud. Määrus kehtib aastast 2018 ja põhimõtteliselt olulist pole
muutunud, sõnastust on täpsustatud, selgust on loodud toetuse saajate sihtgrupile. Sõna õppur on
asendatud sõnaga noor, mis vastab kõige enam sihtgrupile. Täpsustatud on toetusele vastavuse
mõistet. Ütleme selgelt, et huvitegevuse ja huvihariduse toetus on mõeldud väljaspool linna
elavatele noortele ja sõltumata piirkonnast lasterikkast perest pärit noortele. Sellisena on määrus
kehtinud algusest peale, see on määruse algne mõte olnud. Maapiirkonnas elamist tõestab
rahvastikuregistrijärgne elukoht. See on selline elukoht, kus inimene alaliselt ja peamiselt elab.
Täpsustatud on taotluse esitamise kuupäevad. Muudetud on sõnastust määruse sätete rikkumise
korral. Varasemas määruses oli antud vallavalitsusele ka õigus määruse sätete rikkumisel korral
keelduda toetuse taotlejale edaspidi toetuse andmisest. Muudetud sõnastuses on selline õigus
välja võetud, kuna tegemist ei saa olla tulevikukaristusega, vaid rikkumine on seotud ainult
konkreetselt esitatud taotlusega.
Küsimused ja vastused
Ester Karuse – seletuskirja järgi kasvavad lasterikastes peredes noored, kuid § 2 lg 3 on sõna
lapsed. Kas 19aastane on ka laps?
Meeli Tuubel – määrustes defineeritakse sagedasti kasutatav mõiste tavaliselt esimeses
paragrahvis. Siin on antud juhul 7–19-aastased lapsed ja noored tähistatud kokkuleppeliselt
sõnaga noor. Eelmises versioonis oli sõna õppur. See tähistab, et mõeldud on peresid, kus võivad
kasvada ka 0−18-aastased lapsed. Meie soov on toetada lasterikkaid peresid, kus on kuni 19aastased lapsed, kes eeldatavasti käivad koolis.
Ester Karuse − § 6 lg 1 on lause, et vallavalitsusel on õigus kontrollida noore osalemist toetatud
huvikoolis või huvitegevuses. Kas toetatakse huvikooli?
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Meeli Tuubel – toetatakse noort, toetus makstakse
osalemist selles huvitegevuses, mille eest ta toetust saab.

perele.

Kontrollitakse

noore

Kuulati:
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Siiri Reiljan – komisjon otsustas suunata eelnõu
volikogusse.
Ester Karuse − kas räägiti komisjonis, et kord tunnistatakse kehtetuks, miks seda tehakse, kui
tegelikult viiakse paar muudatust sisse?
Meeli Tuubel – tegemist ei ole paari muudatusega, vaid alati, kui õigusakte revideeritakse, siis
vaadatakse kogu tekst läbi, täpsustusi tuleb mitmes kohas, vahetatakse sõnade järjekorda. Et
üksikute muudatuste sisseviimine oleks volikogul ja teistel lugejatel lihtsam jälgida, siis
tervikteksti on lihtsam lugeda.
Ester Karuse – kas komisjonis selgitati, miks on selles korras eristatud maalapsed ja
linnalapsed. Miks ei maksta toetust kõikidele lastele? Kui palju see maksaks, kui palju on vallas
lapsi?
Meeli Tuubel – komisjonis ei arutatud seda. Me arutasime seda küsimust vallavalitsuses, kas
meede võiks olla kõikidele lastele. Lähtusime sellest, et määruse algne mõte aastast 2018 on
maal elavate laste toetamine ja teisena lasterikaste perede toetamine. Kui kehtestame kõiki lapsi
hõlmava huvitegevuse toetamise korra, siis tuleb teha hinnangud, millised kulutused on Valga
linna lapsel huviringis käimisel. Meil on huvitegevuse toetamise laiem regulatsioon,
huvitegevuse kava ja taotlusvoorupõhised huvitegevuse toetavad regulatsioonid.
Monika Rogenbaum – taoline meede pärineb maapiirkonnast. Kõik vallad, mis Valga linnaga
ühinesid, rakendasid sarnast meedet põhjusel, et maapiirkonnas teatud huvitegevus ei ole
kättesaadav. Huvitegevuses osalemise eest, mis on kättesaadav ka maapiirkonnas, toetust ei
maksta. Seda meedet rakendatakse maakohtades alates 2015. aastast.
Kuulati:
Kaasettekandja kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Julia Belova – komisjon
otsustas suunata eelnõu volikogusse.
Ester Karuse – kas pead õigeks, et kui noor näiteks sooviks osaleda kõrgema tasemega
jalgpallitrennis kui kohalik trenn, siis ta toetust ei saa mujal trennis käimise eest.
Julia Belova − ei ole õige. Komisjonis seda küsimust ei olnud.
Siiri Reiljan – tean, et Valgas ei toimu tennisetrenni, lapsed käivad Tõrvas. Kas seda
kompenseeritakse?
Meeli Tuubel – selle meetme raames mitte. Kui pere on rahalistes raskustes, siis
sotsiaalsüsteemi kaudu saab toetust.
Monika Rogenbaum – ei saa nii lihtsustatult võtta minu mõtet, et kui maapiirkonnas on üks
vastav huviala, mis eeldab teatud tasemel liikumist, siis ta ei saa toetust. Vaadatakse iga taotlust
eraldi ja kui on tõendatud, et antud piirkonnas ei ole võimalik vastavat huviharidust või
huvitegevust saada, siis ta ikkagi saab toetuse, et minna kaugemale, kus tal on võimalik osaleda.
Kui maalaps läheb Tõrvasse, Elvasse või Rõugesse trenni, siis ta saab vastava toetuse, kui seda
kodukohas ei ole võimalik saada.
Ester Karuse – kas komisjonis arutati, kui palju meil on linnas lapsi, kes käivad huvikoolides
mujal, kuid toetust ei saa.
Julia Belova – ei arutatud seda teemat.
Kuulati:
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Viktor Mägi – komisjon otsustas eelnõu saata
volikogusse kinnitamisele.
Ester Karuse – miks ei võiks toetust maksta kõikidele valla lastele?
Viktor Mägi – komisjon seda ei arutanud.
Ester Karuse – vallavalitsus võiks anda ülevaate, mitu last meil on, millistes huviringides nad
käivad. Miks me ei lahenda sisulist probleemi selle korra raames?
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Viktor Mägi – valitsusel on selline analüüs olemas tõenäoliselt.
Lauri Drubinš – igal aastal saadetakse vallavanema allkirjaga aruanne 10. jaanuari seisuga
Haridus- ja Teadusministeeriumile, kus on kajastatud vastused Ester Karuse küsimustele.
Ester Karuse tegi ettepaneku ühtlustada kord selliselt, et linna- ja maalapsed saavad toetust
samadel alusel.
Andres Illak – Estri ettepanek on hea, kuid täna täpsustame määruse sõnastust. Toetan, et
vallavalitsus vaatab määruse üle. On õige, et kui räägime teatud trennist, mida Valgas ei ole,
peab laps käima mujal trennis. Peame vaatama tervikpilti, kui suur on huvihariduse ja
huvitegevuse pakkumine linnas. Maapiirkonnas on valik oluliselt väiksem kui linnas. Estri
ettepanekut võime analüüsida ja kaaluda.
Siiri Reiljan tegi ettepaneku, et valitsus võtab eelnõu tagasi, et teha korrektuurid, et vältida
linna- ja maalaste diskrimineerimist.
Andres Illak juhtis tähelepanu, et juhul kui täna selle maha võtame, siis me ei tühista eelmist
korda ja ei võta vastu uut. Me ei lahenda diskrimineerimise olukorda eelnõu tagasivõtmisega.
Vaheaeg 15 minutit.
Lauri Drubinš pakkus sõna Meeli Tuubelile kui eelnõu esitajale, et esitada oma arvamus kahe
ettepaneku kohta – esiteks täpsustada eelnõud, teiseks võtta eelnõu tagasi.
Eelnõu ettekandja Meeli Tuubel esitas oma arvamuse – vallavalitsus nõustub, et saame hiljem
analüüsida olukorda, et kuidas saame toetada neid peresid, kus lapsed käivad teistes linnades
trennis. Eelkõige tuleb silmas, pidada, et Valga vallas on huvitoetused jaotatud selliselt, et
maapiirkonna lastele on mõeldud otsetoetused ja Valga linnas tegutsevatele huviringidele on
mõeldud huviringide tegevuse toetused. Soovime, et eelkõige oleks Valga linnas tagatud
mitmekülgne huvitegevus, et lapsed ei peaks Elvasse ega Tõrva käima.
Lauri Drubinš pani hääletusele lõpetada selle päevakorrapunkti lugemine ja võtta määruse
eelnõu tagasi.
Otsustati:
Ettepaneku poolt oli 10, vastu 13, erapooletuid ei olnud, seega muudatusettepanek ei leidnud
toetust.
Kalev Härk esines lõppsõnaga – Me väga kergekäeliselt maksame toetust väljapoole. Võime
avastada varsti, et meie vallas enam ei olegi huvitegevust. See võiks olla erand ja vallavalitsuse
üksikotsus, kui see on põhjendatud. On spordialasid, mis ei saa Valga linnas ega vallas
toimetada, siis spordiklubi saab oma taotlusse sisse kirjutada mingi tegevuse, nagu suusatamise,
aktsepteerime seda ja toetus läheb spordiklubile. Ärme igale poole maksame toetusi, see pole
diskrimineerimine, see on huvitegevuse suurendamine ja laiendamine Valga linnas.
Ivar Unt esines lõppsõnaga – Teen ettepaneku toetada eelnõu vastuvõtmist, sest see parendab
olemasolevat eelnõud. Ester Karuse algatatud diskussioon on väga oluline. Võib-olla peame
aastaid tagasi paika pandud kontseptsiooni muutma. Tunnetan, et tänane volikogu on öelnud, et
selle kontseptsooni aeg on läbi ja vallavalitsusel tuleb välja pakkuda kompleksne uus plaan.
Tänane eelnõu parandab kehtivat eelnõud, see täpsustab teatud asju, kuid ei muuda
kontseptsiooni. Volikogu andis täna vallavalitsusele selge signaali, et ehk tuleb kontseptsioon
muuta, et lõpetada maalaste ja linnalaste võrdlemine. Teen ettepaneku seda eelnõud toetada, kuid
teha vallavalitsusele ülesandeks arutada selle kontseptsiooni muutmist.
Revisjonikomisjoni ettepanek on muuta seda korda.
Lauri Drubinš pani hääletusele vallavolikogu määruse vastuvõtmise
Otsustati:
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Häälteenamusega (poolt 14, vastu 6, erapooletuid 4) määruse eelnõu ME 1-4/67
võtta vastu vallavolikogu määrusena nr 134 Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord.

5. Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord (ME 1-4/68)
Kuulati:
Ettekandja asevallavanem Meeli Tuubel tutvustas dokumenti. Noorte omaalgatuslike projektide
toetamise kord on kehtinud 2018. aastast. Noorsootööspetsialistid ja noorte omaalgatuslike
projektide komisjon leidis, et on aeg täpsustused sisse viia. Toetust eraldatakse noortele suunatud
ürituse, kontserdi, võistluse, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ettevõtmise
korraldamiseks, mis on suunatud vähemalt 10 noorele. Varasemalt puudus kaasatavate noorte
hulk, mis võimaldas omaalgatusliku projekti kirjutada ka ainult paari noore kaasatusele. Noorte
omaalgatuslike projektide raames soetatud asjad jäävad noortekeskuse juurde, kus enamasti
noored tegutsevad, ja on teistele kasutamiseks.
Juurde on lisatud omaalgatusliku projekti raames mitte toetatavad tegevused, näiteks
klassiekskursioonide ja klassiõhtute korraldamine.
Projektide toetuse määrale on lisatud piirang 500 eurot. Praktikas ei ole suuremat toetust seni
antudki. Ühes taotlusvoorus on eesmärgiks jagada 1500 eurot. Soovime, et meie noorte tegevusi
ja algatusi kajastatakse, seepärast on juurde lisatud projekti kajastamist nõudev punkt. Projekti
elluviija kindlustab projektis läbiviidava ürituse kajastamise sotsiaalmeedias, valla lehes või
muudes avalikes kanalites.
Taotluste menetlemist on lihtsustatud. Arutasime, et võime lepingute osa ära jätta, sest kõik
tingimused, mille alusel toetused määratakse, tulenevad käesolevast määrusest või on
vallavalitsuse korralduses kirjeldatud, leping ei anna midagi juurde.
Küsimused ja vastused
Alar Nääme – kui noorteühenduses on mõni liige vanem kui 26 aastat, kas ta ei kvalifitseeru?
Kuidas seltsingusse kuuluvust tõestatakse?
Meeli Tuubel – määruses on kirjas, et toetust taotlev noorteühendus on 12–26-aastastest noortest
koosnev grupp, seltsing või mittetulundusühing. Regulatsioon ei nõua seltsingu lepingu tegemist.
Praktikas ei ole probleeme esinenud sellega, et noorte grupis on keegi vanem kui 26 aastat.
Seltsingu puhul esitatakse leping, mittetulundusühingu asutajate andmed on Äriregistris
nähtavad.
Andres Illak – ilmselt on see hea, et see säte sees on, saab välistada pahatahtlikkust.
Siiri Reiljan − palun selgitust § 2 lõige 1 kohta – Toetust eraldatakse noortele suunatud ürituse,
kontserdi, võistluse, kohtumise, kampaania, töötoa, infopäeva või muu ettevõtmise
korraldamiseks, mis on suunatud vähemalt kümnele noorele. Millist kampaaniat noored teevad?
Meeli Tuubel – on keskkonna säästmise kampaania, prügikorjamise kampaania. Kui esitatakse
taotlus ja soovitakse mingi poliitilise erakonna kampaaniat läbi viia, siis komisjon kindlasti ei
toeta sellist projekti.
Allain Karuse – millal makstud toetus tagasi nõutakse ja millal vähendatakse
Meeli Tuubel − see on kaalutlusotsus, see sõltub rikkumise raskusest. Määruses ei ole mõistlik
üles lugeda kõiki rikkumisi. Vallavalitsuse juures asuv noorsootöökomisjon teeb otsuse.
Kuulati:
Kaasettekandja kultuuri-, spordi- ja noorsootöökomisjoni esimees Julia Belova – komisjon
otsustas suunata eelnõu volikogusse.
Ester Karuse - mille alusel ja kuidas hinnatakse seda, kui palju toetust makstakse, kas 10 või
500 eurot.
Meeli Tuubel – sõltub, millist summat taotletakse. Kui ühes taotlusvoorus jaotatakse 1500 eurot
ja taotlusi on vähe, võime kõik taotlused rahuldada. Kui on palju taotlusi, siis proportsioonis või
muudel kaalutlustel seda vähendame. Praktikas oleme vaadanud, kas üritus on üksnes noortele
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suunatud või on ka laiemale sihtgrupile või toimub mõne teise ürituse raames või on
võimalik toetada teistest allikatest.
Julia Belova – küsisin ka komisjonis, et kui ei jätku raha, siis vallavalitsus lubas raha leida.
Ester Karuse – kui komisjon tuvastab valeandmete teadliku esitamise, lõpetatakse toetuse
määramise menetlus. Millise aktiga komisjon selle otsuse teeb?
Meeli Tuubel − kui noorteühendus on esitanud taotluse ja komisjoni eelselt taotlust menetledes
selgub, et on esitatud valeandmeid, siis komisjon teeb ettepaneku vallavalitsusele, valitsus
otsustab toetuse mittemääramise või menetluse lõpetamise.
Kuulati:
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Viktor Mägi – komisjon otsustas suunata eelnõu
volikogusse.
Lauri Drubinš pani hääletusele vallavolikogu määruse eelnõu.
Otsustati:
Häälteenamusega (poolt 15, vastu 1, erapooletuid 8) määruse eelnõu ME 1-4/68 võtta vastu
vallavolikogu määrusena nr 135 Noorte omaalgatuslike projektide toetamise kord
6. Loa andmine riigihanke „Lüllemäe Põhikooli lasteaia moodulruumide kasutusrent“
korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks (OE 1-4/70)
Kuulati:
Ettekandja asevallavanem Meeli Tuubel – Lüllemäe on vallas unikaalne piirkond, kus laste arv
suureneb. Neil on vajadus avada täiendav sõimerühm, kuid koolimajas selleks sobivaid ruume ei
ole, kõik võimalused on üle vaadatud. Soovime kasutada mujal Eestis proovitud varianti, kus
olemasoleva maja juurde hangitakse moodulmaja. Moodulruum paigutatakse Lüllemäe
lasteaiaruumide kõrvale ja ühendatakse nendega. Tegemist on pikaajalise lepinguga ja
maksumus on riigihanke piiril, tuleb volikogult küsida luba vastava hanke väljakuulutamiseks.
Rendime moodulruumi kaheks aastaks.
Küsimused ja vastused
Siiri Reiljan – kui on ekstreemne ilm, kui kõrge temperatuur võib moodulmajas olla, kas seal on
ventilatsioonisüsteemid?
Meeli Tuubel - seal on olemas kõik vajalikud kommunikatsioonid.
Allain Karuse – millised on ülalpidamiskulud?
Meeli Tuubel − lisanduvad kütmisega seotud kulud ja personalikulud.
Lauri Drubinš – seletuskirjas olid kulud olemas.
Kuulati:
Kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Siiri Reiljan – komisjon suunas ühehäälselt eelnõu
volikogusse.
Mart Vanags – kas komisjonis arutati, et Lüllemäele võiks ehitada uus lasteaed?
Lauri Drubinš – komisjonis arutati, kas kõik tulevad sellest hoonest ära. Kuna selle aasta
eelarves ei ole nii palju mahtu, siis alustatakse uue sõimerühmaga. Tulevikus on plaanis uue
maja ehitus.
Kuulati:
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Viktor Mägi – komisjon otsustas suunata eelnõu
volikogusse kinnitamiseks.
Vilju Arna ütles oma sõnavõtus, et ta soovitab seda eelnõud toetada.
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Lauri Drubinš pani hääletusele vallavolikogu otsuse eelnõu.
Otsustati:
Häälteenamusega (poolt 23, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud) otsuse eelnõu OE 1-4/70 võtta
vastu vallavolikogu otsusena nr 246 Loa andmine riigihanke „Lüllemäe Põhikooli lasteaia
moodulruumide kasutusrent“ korraldamiseks ja lepingu sõlmimiseks
7. Valga Kaugõppegümnaasiumi liitmisest Valgamaa Kutseõppekeskuse õppetööga
Kuulati:
Ettekandja asevallavanem Meeli Tuubel – koostööprotokolli tõin volikogule informatiivse
punktina tutvustamiseks. Kaugõppegümnaasiumi erineval kujul reformimine on olnud teemaks
juba 2014. aastast. Küll on silmas peetud, et see võiks olla Valga gümnaasiumi ruumides,
liidetuna mõne kooliga. Koolipere lõpetab iga õppeaastat teadmatuses, mis uuel õppeaastal
tulemas on. Eelmise vallavalitsuse ajal allkirjastati koostööprotokoll haridus- ja
teadusministeeriumiga, mille tulemuseks võiks olla, et Valga kaugõppegümnaasiumi
õppetegevus liidetakse Valgamaa kutseõppekeskuse õppetegevusega. Minu soov oli, et see
protsess saaks kõige esimesena tõstatatud volikogus, kuna volikogu teeb lõppastmes otsuse, kui
on vaja näiteks kool sulgeda. Minu hinnangul on volikogu esmane institutsioon, kes saab
esimesena teada sellisest kavatsusest ja sellisest protokollist ja võib anda suuniseid, kuidas
protsess võiks jätkuda. Oleme volikogu komisjonides seda teemat arutanud ja suuniseid on
antud. HTMilt on ettepanek tehtud, et üldise riigi hariduse strateegia ja suuna järgi kohalik
omavalitsus ei peaks tegelema üldkeskhariduse osutamisega, vaid saaks keskenduda alg- ja
põhiharidusele, seetõttu HTM üle riigi soovib võtta üldkeskhariduse riigi osutada. Mitmel pool
on kaugõppegümnaasiumid seotud ametikoolidega, kutsekoolidega. Meil oli Valga
kaugõppegümnaasiumi õpetajatega ja Valgamaa Kutseõppekeskuse direktoriga arutelu koos
Rakvere Ametikooliga, kes tutvustas oma praktikat.
Esimesena oli soov tutvustada koostööprotokolli volikogule, teiseks moodustada töörühm, kus
on kõikide osapoolte esindajad, sealhulgas võiks olla ka volikogu esindajad. Töörühm vaatab üle
õppekavad, nende ühildumise, vaatab üle õpperuumide asetsemine ja arutab õpetajate
töölepingute ülevõtmist. Komisjon ütleb lõpptulemusena, kas ja kuidas on võimalik tõrgeteta
üleminek.
Maikuu keskel jõudis koostööprotokoll haridus- ja teadusministeeriumiga minu töölauale, ei ole
saanud veel sellega palju tööd teha. Minu eesmärk oli esmalt tutvustada seda volikogule ja siis
sellega edasi töötada.
Küsimused ja vastused
Vilju Arna – kui palju on kutsekoolis õpilasi?
Kalmer Sarv – kohapeal võib olla 150−160, kokku võiks olla 600 ringis.
Vilju Arna – leian, et ei tohi liita, sest vanusevahe on liiga suur kutseõppekeskuse õpilastega.
Meeli Tuubel – kutseõppekeskuses õpib väga palju vanemaid inimesi.
Alar Nääme – millisel seisukohal on kooli õpilased ja õpetajad?
Meeli Tuubel – kaugõppegümnaasiumi direktori ja õpetajatega oleme kaks diskussiooni
pidanud, direktoriga korduvalt rohkem rääkinud. Selge on, et muutus tuleviku suhtes tekitab
ebakindla tunde. Seepärast on vaja seda teemat korduvalt rääkida. Olin kaugõppegümnaasiumi
aktusel, sain lõpetajate vanematega rääkida. Vanemad toetavad liitumist kutseõppekeskusega,
kuid soov oli, et õpilased saaksid gümnaasiumihariduse. Kõik õpilased ei sobi tavapärasesse
õppevormi, Kutseõppekeskus võimaldab ka e-õpet ja individuaalõpet.
Teresa Sale – kui see on riiklikus strateegias sees ja meie ei võta otsust vastu, kas siis riik teeb
sundliitmise? Mis juhtub, kui volikogu ei ole nõus kaugõppegümnaasiumi liitmisega?
Kalev Härk – raha võetakse ära.
Lauri Drubinš – algatame täna diskussiooni, arutame läbi kõik punased jooned, mis meid ees
ootavad. Meil on praegu võimalik dikteerida läbirääkimisi, vastasel juhul meilt võetakse rahastus
ära ja peame ise rahastuse leidma ja lõpuks leiame, et meil ei ole võimalik kooli üleval pidada.
Andres Illak – täna me siin ei otsusta, kuid protsess tuleb algatada, analüüs teha.
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Tõnu Reinup – kui noor on mingil põhjusel kutsekoolist lahkunud, siis peale kutsekooliga
liitmist on ta sama õpetaja juures. Isiklikult seda ei poolda. Paljudel kaugõppegümnaasiumi
õpilastel on olemas kutse ja töökoht, teda ei huvita, millised erialad on kutsekoolis.
Lauri Drubinš – 2013 räägiti sama juttu. Oli ka nii, et gümnaasiumi õpetaja õpilasel edasi ei
lasknud minna, kuid kutsekoolis lasi. See, et kaugõppegümnaasium asub kutsekooli juures, ei
tähenda, et ta peab kutse omandama. Õpilane saab vaid põhi- või keskhariduse, kui see on tema
valik. Mingil ajal peame praegusest majast ära kolima, hoone kelder on vett täis, me ei jõua seda
maja üleval pidada. Kutseõppekeskuse ruumid võimaldavad õpetada väga avatud metoodikal.
Kalev Härk – kui Valgamaa Kutseõppekeskus ei saa tuge siit piirkonnast uute õppesuundadega,
siis võidakse ka nemad liita mõne kooliga. Vallavalitsusel võiks olla kutseõppe ja kaugõppe
arengukava.
Lauri Drubinš – Ester, sa olid selle koostöölepingu allkirjastaja, milline oli tollase valitsuse
seisukoht?
Ester Karuse – me panime stopi peale sellele asjale.
Igor Jallai – haridusstrateegia töögrupp töötab praegu. Ei näe vajadust, et vallavalitsus teeb
paralleelselt uue töögrupi. Teen ettepaneku, et haridusstrateegia komisjon võiks seda asja
arutada.
Viljar Schmidt – miks HTM soovib Valga vallaga arutada midagi?
Kalev Härk – see oli riigi poolt antud ülesanne, et igas gümnaasiumis peab olema 250 õpilast.
Käis survestamine, et liitke ära, meie venitasime sellega. HTM tahab täita kohustuse Euroopa
Komisjoni ees, sest nad on öelnud, et riigigümnaasium on 250kohaline, nad ei taha näidata kahte
gümnaasiumi ühes piirkonnas.
Lauri Drubinš – täna on meil võimalus otsustada ja dikteerida oma tingimused.
Julia Belova – väga häid Valga õpilasi ei võeta Valga gümnaasiumisse vastu. Kui
kaugõppegümnaasium on kokku pandud kutseõppekeskusega, siis meie vald ei saa enam midagi
teha ega muuta. Jätkame arutelu.
Siiri Reiljan – ei ole Igor Jallai ettepaneku poolt, et see teema viia haridusstrateegia komisjoni,
see on laiemat pinda vajav teema.
Lauri Drubinš tänas volikogu liikmeid sisuka diskussiooni eest. Vallavalitsusel palus ta tööd
jätkata sellel teemal, kaaluda läbi kõik versioonid ja anda volikogule ülevaade ajakavast.
Lauri Drubinš andis istungi juhtimise üle Allain Karusele.
8. Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete andmine Sihtasutusele Valgamaa
Arenguagentuur (OE 1-4/64)
Kuulati:
Ettekandja vallavolikogu esimees Lauri Drubinš – eelnõu on algatatud Sihtasutuse Valgamaa
Arenguagentuur poolt. Valgamaa Omavalitsuste Liit soovib üle anda mõned tegevused SA-le
Valgamaa Arenguagentuur ehk MARO-le. Seda tehakse üle kogu riigi. Selle otsuse jaoks on vaja
Valga maakonna kolme omavalitsuse volikogu ehk Tõrva, Valga ja Otepää vallavolikogu otsust.
Meie joaks midagi ei muutu, see on sisemiste rahade liigutamine ühelt
Küsimused ja vastused.
Alar Nääme – VOLi ülesanded lähevad arenguagentuurile. Kauaks VOLi jätkub?
Lauri Drubinš – jätkub nii pikaks ajaks, kui kolm omavalitsust seda otsustavad.
Kalev Härk tegi ettepaneku, et mingil hetkel arutada, et VOLi esindusorganis olevad
omavalitsuse liikmed võiksid olla arenguagentuuri nõukogu liikmed. See plaan on aastast 2017
olemas.
Lauri Drubinš – minister Andres Sutt on algatanud selle diskussiooni. Teatud rahad liiguvad
ainult läbi VOLi. Kuna SVA-l on EASi ja muud rahad, seal on ministeeriumide vaheline tõrge,
mida meie reguleerida ei saa.
Andres Illak – MARO ülesannete andmine on esimene samm, mis VOLilt suure tüki ära võtab.
Tulevikus saame kaaluda, kas ülesanded delegeeritakse täielikult ära.
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Lauri Drubinš – peame nõukogus jälgima, milline
tööülesanded.
Ester Karuse – kas sel aastal jääb kõik samaks?
Lauri Drubinš – jah, otsus jõustub aastal 2022.
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Allain Karuse pani hääletusele vallavolikogu otsuse eelnõu.
Otsustati:
Häälteenamusega (poolt 14, vastu ei olnud, erapooletuid 9) otsuse eelnõu OE 1-4/64 võtta vastu
vallavolikogu otsusena nr 247 Omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete andmine
Sihtasutusele Valgamaa Arenguagentuur

9. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 1-4/65)
Kuulati:
Ettekandja volikogu esimees Lauri Drubinš −soovime valida sotsiaalkomisjonile uue esimehe
ja aseesimehe. Teen ettepaneku valimine läbi viia.
Allain Karuse palus esitada kandidaadid.
Kaupo Kutsar esitas komisjoni esimehe kandidaadiks Teresa Sale.
Alar Nääme esitas komisjoni esimehe kandidaadiks Ester Karuse.
Kandidaadid esitasid oma nõusoleku kandideerimiseks.
Allain Karuse pani hääletusele nimekirja nimetatud isikutega.
23 poolthäälega kinnitati nimekiri nimetatud isikutega.
Lauri Drubinš tegi ettepaneku nimetada häältelugemiskomisjoni liikmeteks Alar Nääme,
Andres Illaku ja Mart Vanagsi.
Ühehäälselt (poolt 26) kinnitati häältelugemiskomisjoni koosseis.
Alar Nääme tegi ettepaneku viia sotsiaalkomisjoni ja rahanduskomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimine (hääletamine) läbi üheaegselt. (Päevakorrapunkt nr 12. Vallavolikogu
rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 1-4/72)
Volikogu liikmed olid ettepaneku poolt.
Häältelugemiskomisjoni esimees Andres Illak teatas, et häältelugemiskomisjon valis tema
komisjoni esimeheks. Ta tutvustas hääletamise protseduuri.
Volikogu liikmed asusid hääletama.
Allain Karuse kuulutas hääletamise lõppenuks kell 19.25, häältelugemiskomisjon asus hääli
kokku lugema.
Häälte kokku lugemine lõppes kell 19.35. Häältelugemiskomisjoni esimees Andres Illak teatas,
et mõlema hääletuse jaoks moodustati eraldi häältelugemiskomisjonid, liikmeteks Andres Illak,
Alar Nääme ja Mart Vanags, esimeheks valiti Andres Illak. Selle kohta on koostatud protokollid.
Häältelugemiskomisjoni esimees Andres Illak tutvustas sotsiaalkomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimise tulemusi:
Teresa Sale sai 14 poolthäält,
Ester Karuse 8 poolthäält.
Komisjoni esimees on Teresa Sale, aseesimees Ester Karuse.

14
Otsustati
Vallavolikogu otsuse eelnõu nr OE 1-4/65 võtta vastu vallavolikogu otsusena nr 248
Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

10. Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine (OE 1-4/69)
Kuulati:
Sotsiaalkomisjoni esimees Teresa Sale tegi ettepaneku nimetada sotsiaalkomisjoni liikmeteks
Jelena Jallai ja Marek Käis.
Kandidaatide nõusolekud esitati volikogu esimehele.
Otsustati:
Ühehäälselt (poolt oli 23 volikogu liiget) otsuse eelnõu OE 1-4/69 võtta vastu vallavolikogu
otsusena nr 249 Vallavolikogu sotsiaalkomisjoni koosseisu muutmine.

11. Vallavolikogu rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine (OE 1-4/72)
Lauri Drubinš tegi ettepaneku nimetada häältelugemiskomisjoni liikmeteks Alar Nääme,
Andres Illaku ja Mart Vanagsi.
Ühehäälselt (poolt 26) kinnitati häältelugemiskomisjoni koosseis.
Alar Nääme tegi ettepaneku viia sotsiaalkomisjoni ja rahanduskomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimine (hääletus) läbi üheaegselt.
Volikogu liikmed olid ettepaneku poolt.
Kuulati:
Ettekandja vallavolikogu esimees Lauri Drubinš tegi ettepaneku valida rahanduskomisjoni
esimees ja aseesimees.
Allain Karuse palus esitada rahanduskomisjoni esimehe kandidaadid.
Alar Nääme esitas rahanduskomisjoni esimehe kandidaadiks Valentina Melehhova.
Ivar Unt esitas rahanduskomisjoni esimehe kandidaadiks Viktor Mägi.
Kandidaadid esitasid oma nõusoleku kandideerimiseks.
Allain Karuse pani hääletusele nimekirja nimetatud isikutega.
Nimekirja poolt hääletas 21 volikogu liiget, vastu ei olnud, erapooletu 1 volikogu liige.
Häältelugemiskomisjoni esimees Andres Illak teatas, et häältelugemiskomisjon valis tema
komisjoni esimeheks. Ta tutvustas hääletamise protseduuri.
Häälte kokku lugemine lõppes kell 19.35. Häältelugemiskomisjoni esimees Andres Illak teatas,
et mõlema hääletuse jaoks moodustati eraldi häältelugemiskomisjonid, liikmeteks Andres Illak,
Alar Nääme ja Mart Vanags, esimeheks valiti Andres Illak. Selle kohta on koostatud protokollid.
Häältelugemiskomisjoni esimees Andres Illak tutvustas rahanduskomisjoni esimehe ja
aseesimehe valimise tulemusi:
Valentina Melehhova 6 poolthäält
Viktor Mägi 14 poolthäält
Rahanduskomisjoni esimees on Viktor Mägi, aseesimees Valentina Melehhova.
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Otsustati
Vallavolikogu otsuse eelnõu nr OE 1-4/72) võtta vastu vallavolikogu otsusena nr 250
Vallavolikogu rahanduskomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

12. Vallavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine (OE 1-4/69)
Kuulati:
Komisjoni esimees Viktor Mägi tegi ettepaneku lisada komisjoni liikmeteks Ester Peterson ja
Olev Kaasik.
Kandidaadid on oma nõusolekud esitanud.
Otsustati:
Enamushäältega (poolt 18, vastu ei olnud, erapooletuid 5) otsuse eelnõu OE 1-4/69 võtta vastu
vallavolikogu otsusena nr 251 Vallavolikogu rahanduskomisjoni koosseisu muutmine.
13. Ülesande andmine Valga Vallavalitsusele Valga linn, Tähe tn 31a hoone
lammutustegevuse algatamiseks (OE 1-4/63)
Kuulati:
Ettekandja volikogu liige Siiri Reiljan tutvustas eelnõud. Valga Vallavalitsust kohustakse
teostama kõiki Eesti Vabariigi seadustest tulenevaid toiminguid selleks, et parimal võimalikul
moel algatada Valga linnas Tahe 31a hoone lammutamine. Valga Vallavalitsusel anda ülevaade
tuvastatud asjaolude kohtaja esitada konkreetne tegevusplaan koos tähtaegadega volikogu
liikmetele kirjalikult hiljemalt 20.07.2021 ja esitada toimingutest ülevaade volikogule
augustikuu 2021 istungil. Maja on ka ohtlik naabermajale Allika tn 19.
Kuulati:
Asevallavanem Enno Kase − viimased kaks see valdkond ei olnud minu kureerida. Enne seda
oli meil hoonega palju probleeme. Viimane kord õnnestus meie spetsialistidel näha hoone
omanikku siis, kui ta selle maja omandas. Kui tekkisid probleemid, siis teda enam kohata ei
õnnestunud. Teame vaid, et ta elab välismaal. Mõned aastad tagasi üritasime saada
eksperthinnangut, et maja on ohtlik, kuid siis see ei õnnestunud, see oleks lihtsustanud majast
lahtisaamist. Valitsus kindlasti toetab hoone lammutamist. Kindlasti on maja ohtlik, tähtis on, et
ka eksperdid seda tunnistavad. Järgmise sammuna üritame hoone sundvõõrandada. Kuna see on
eraomand, siis on sundvõõrandamise protsess keeruline. Üks näide on Valgas olemas, see on
Ramsi vesiveski, kus protsess võttis pikalt aega, sest ei taheta tekitada olukorda, mis oli
nõukogude okupatsiooni ajal, kui võõrandati seda, mida taheti. Palun eelnõus teha parandused
tähtaegade osas. Palume tegevusplaani esitamise tähtaeg panna hiljemalt augustiks, ülevaate
esitamise tähtaeg palume panna detsembrikuu volikogu 2021.
Siiri Reiljan oli nõus, et tegevusplaan esitatakse augustikuu volikogus, detsembris antakse
ülevaade teostatud toimingutest ja valitsus leiab majanduslikult võimalikult soodsama lahenduse
hoone lammutamiseks.
Kuulati:
Kaasettekandja arengu- ja majanduskomisjoni esimees Igor Jallai – komisjon otsustas suunata
eelnõu volikogusse kinnitamiseks.
Kuulati:
Kaasettekandja rahanduskomisjoni esimees Viktor Mägi − komisjon otsustas suunata eelnõu
volikogusse kinnitamiseks.
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Lauri Drubinš pani hääletusele otsuse eelnõu.
Otsustati:
Häälteenamusega (poolt 21, vastu ei olnud, erapooletuid ei olnud) otsuse eelnõu OE 1-4/63 võtta
vastu vallavolikogu otsusena nr 252 Ülesande andmine Valga Vallavalitsusele Valga linn,
Tähe tn 31a hoone lammutustegevuse algatamiseks
14. Valga Vallavolikogu valimisteks volikogu liikmete arvu määramine,
valimisringkonna moodustamine ja valimisringkonnas mandaatide arvu määramine
(OE 1-4/65)
Kuulati:
Ettekandja vallasekretär Diana Asi − lähenemas on kohaliku omavalitsuse volikogu valimised.
Vastavalt seadusele on vaja määrata järgmise vallavolikogu koosseisu liikmete arv. Eelnõu
kohaselt on ettepanek moodustada valla territooriumil üks valimisringkond.
Volikogu liikmete arv määratakse valla elanike arvust lähtudes, mis peab olema vähemalt 21
liiget, kui vallaelanike arv on üle 10 000. Valga valla elanike arv 1. juuni seisuga on 15 372.
Küsimused ja vastused.
Andres Illak − teen ettepaneku, et valitakse 25 volikogu liiget. Kui vallad liitusid, siis
ühinemislepingus lepiti kokku printsiibis, et volikogu liikmeid on 27. On oluline arvestada, et
meie suures vallas on palju erinevaid huvigruppe ja arvamuste paljusus on väga hea. Sellest
tulenevalt ja lähtudes rahvaarvu vähenemisest vallas, leian, et 25 volikogu liiget on väga hea.
Alar Nääme tegi ettepaneku, et volikogu võiks olla 21-liikmeline, juhtida on parem.
Siiri Reiljan tegi ettepaneku, et võiks olla 21 liiget volikogus, see on suur kokkuhoid.
Lauri Drubinš pani hääletusele konkureerivad ettepanekud.
1. Andres Illaku ettepanek, et volikogus on 25 liiget
Poolt oli 13 volikogu liiget
2. Alar Nääme ja Siiri Reiljani ettepanek, et volikogus on 21 liiget.
Poolt oli 8 volikogu liiget.
Lauri Drubinš pani lõpphääletusele, et järgmises volikogus on liikmete arv 25.
Poolt 19, vastu ei olnud, erapooletuid 2.
Lauri Drubinš pani hääletusele otsuse eelnõu.
Otsustati:
Häälteenamusega (poolt 14, vastu 11, erapooletuid ei olnud) otsuse eelnõu OE 1-4/65 võtta vastu
vallavolikogu otsusena nr 253 Valga Vallavolikogu valimisteks volikogu liikmete arvu
määramine, valimisringkonna moodustamine ja valimisringkonnas mandaatide arvu
määramine
Lauri Drubinš andis istungi juhtimise üle Allain Karusele
15. Informatsiooni ärakuulamine rahvaalgatuse „Ester Karuse peab jätkama Valga
vallavanemana“ osas
Kuulati:
Ettekandja volikogu esimees Lauri Drubinš – 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/d494a948b91a-4f5a-9e5a-97f148537f65 Valga Vallavalitsusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
(edaspidi KOKS) § 32 alusel menetlemiseks.
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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 15367, neist vanuses 16-… oli
13130, 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 dokumenti „Ester Karuse peab jätkama
Valga vallavanemana“ ning palub 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 rahvaalgatuse teksti koos selgitustega vallavolikogu 21.06.2021 istungile arutamiseks.
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.
Ester Karuse – eelnõu algataja peab esitama eelnõu. Kui te oleksite olnud heatahtlik, siis
oleksite võinud selle ise valmis tegema.
Lauri Drubinš – minul on keeruline eelnõud algatada, kui ei tea selle sisu. H. Trakmannile anti
teada, et eelnõu on vaja esitada. Tõime küsimuse volikogusse tutvumiseks, arutamiseks. Sama
küsimus Estrile, miks sa ei aidanud eelnõud esitada. See oli H. Trakmanni otsus, mida ta oma
dokumendiga teeb.
Kaupo Kutsar – kas H. Trakmann palus koostada vallavalitsusel eelnõu?
Lauri Drubinš – talle anti ülevaade ja pakuti abi.
Teresa Sale – kas KOKSi paragrahv on mõeldud sellisteks tegevusteks, nagu rahvaalgatus pargi
kordategemiseks, rahvaalgatus suure probleemi lahendamiseks. Kas saan õigesti aru, et volikogu
valib vallavanema. Kas meil on vallavanema otsevalimised? See, et praegu on see
informatsioonina volikogusse toodud, on avatud valitsemise hea näide.
Lauri Drubinš – 26. aprillil volikogu tegi oma otsuse selles küsimuses.
Diana Asi – küsimusele, mis on rahvaalgatusele pandud, on ette nähtud omad
protseduurireeglid. See konkreetne küsimus on poolikult lahendatud või oleks pidanud teisiti
lähenema. Rahvaalgatuse algataja ei räägi vallavanema väljavahetamist, tema soov on vaid, et
endine vallavanem Ester Karuse jätkaks. Seda küsimust ei ole võimalik juriidiliselt lahendada.
Ester Karuse − kas juriidiline hinnang on võetud?
Lauri Drubinš – huvitav, et seda küsis just täna Kuuuurija produtsent Indrek Meltsas.
Diana Asi – rahandusministeeriumiga on arutatud ja nende seisukoht on sama, et asja ei saa
niimoodi lahendada ja kui ei ole esitatud ühtegi eelnõud ja rahvaalgatuse algataja ei soovi abi
eelnõu koostamisel ja loobub sellest, siis me ei saa midagi teha.
Alar Nääme – kui oleks tehtud eelnõu ja see oleks jõudnud volikogusse ja see oleks hääled
saanud, mis siis oleks saanud?
Andres Illak – juhul kui rahvaalgatusega oleks olnud kaasas mingi eelnõu, siis järgmine etapp
oleks olnud eelnõu kontroll. Võimalik, et oleks tuvastatud, et eelnõu ei vastagi nõuetele. Seda
hindab volikogu esimees või vallakantselei, siis saab vaadata, mis edasi saab. Eelnõu ei tule otse
volikogusse.
Lauri Drubinš – igal volikogu liikmel on õigus eelnõu algatada. Inimeste seisukoht on teada,
tulemust näeme tulevastel valimistel.
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Lauri Drubinš andis teada, et juulikuus toimub volikogu erakorraline istung.

/allkirjastatud digitaalselt/
Lauri Drubinš
juhataja

/allkirjastatud digitaalselt/
Allain Karuse
juhataja

